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intro
H

ossen van winkel naar winkel, van site naar site
om de laatste trends te zoeken en nuttige info
te verzamelen? Neen toch! We willen het jullie makkelijker maken dan dat! Het mag ook eens even
“unplugged” zijn en genieten op het eerste plan zetten.
Genieten van elkaar en de evolutie van jullie baby stap
voor stap volgen, fantaseren over de toekomst als gezin
met ééntje meer. Wie weet zit er nog een reisje in...
In dit magazine proberen we een bijdrage te leveren met
een wijs antwoord. Over voeding, de badkamer afstemmen op je baby, tips ivm borst- en flesvoeding, ook de
nieuwe papa’s komen aan bod. We hebben experten uit
diverse branches geraadpleegd. Ze delen met genoegen
hun expertise in dit babyworld magazine.
Ook op de vraag welke producten bijdragen aan jullie
comfort in dit nieuw leven willen we een antwoord bieden met een overzicht van het huidig gevarieerd aanbod,
verkrijgbaar bij de Babyworld partnerwinkels. Op hun
individuele homepages vinden jullie tal van producten
en in de fysieke winkels maken ze graag tijd om samen
met jullie deze producten te selecteren die bij jullie lifestyle passen. Even laten bezinken en erop terugkomen,
jullie geboortelijst samenstellen op jullie tempo... het
kan bij de Babyworld partnershops. En zelfs ... is één of
ander product toch niet op stock, het wordt graag voor
jullie besteld. Zo kan de beste geboortelijst straks voor
familie en vrienden worden opengesteld bij de heuglijke
gebeurtenis.
Alvast veel leesplezier en graag tot binnenkort in één van
onze Babyworld winkels!
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voor baby, peuter, kleuter en ouders
Babyworld is het kwaliteitslabel
van de ideale winkel voor mensen die op zoek zijn naar spullen
voor baby’s, peuters en kleuters
en hun ouders en grootouders.
Zelf in blijde verwachting of op
zoek naar een leuk geschenkje?
Bij Babyworld vind je zeker wat
je zoekt. Babyworld is dan ook
een selecte groep babywinkels
die zich als doel stellen hun
assortiment af te stemmen op
de behoeften van hedendaagse
jonge, actieve gezinnen.

Babyworld samen te stellen

1
Aanbod van A tot Z
Van papflesjes tot kinderkamers, bij Babyworld vind
je het volledig assortiment.
Is iets niet in voorraad, dan
bestellen we het graag voor
jou en heb je het binnen de
kortste keren.

4
Trendy
We volgen de
nieuwste trends
op de voet.
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Doorgroeien
Kom je voor een 2e kindje
dan bekijken we samen wat
aangepast kan worden zodat
je geen dubbele zaken hebt.
Bij Babyworld hebben we
ook een ruim aanbod aan
leuke hebbedingetjes voor
peuters en kleuters.
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Extra voor jullie
Vragen over je geboortelijstje?
Kom zeker langs bij je
Babyworld-speciaalzaak!
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Op al jullie geschenken
krijgen jullie bij afsluiting
nog een extra aankoopbon van ons.
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Voor ieders budget

Kwaliteitsgarantie

Je vindt bij ons zowel
topmerken als meer
budgetvriendelijke
oplossingen.

Kwaliteit en veiligheid
komen bij ons op de
eerste plaats.
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Professioneel advies
Nuttige tips, jarenlange
vak- en productkennis: onze
medewerkers bij Babyworld
worden zelf regelmatig bijgeschoold in actuele trends en
veiligheidsvoorschriften.
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Doorgedreven service
Aanpassen en bijbestellen
op je mini-site van je persoonlijke geboortelijst, het kan
allemaal in een handomdraai.
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Uniek
Iedere Babyworld winkel
heeft zijn eigen uniek
karakter en sfeer.
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Transparantie
Als ouders hebben
jullie online inzicht
in jullie geboortelijst
via een persoonlijke
mini-site.

9
Geboortelijst op maat
Vakkennis betekent ook
dat jullie per item het product krijgen dat het beste
bij jullie levensstijl past.
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Klant is koning
Maak een afspraak en één
van onze medewerkers
reserveert de tijd die jullie nodig hebben voor het
samenstellen van jullie
geboortelijst.
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Make your
own cosy nest
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1. Muziekbox egel. www.kidsconcept.se 2. Dekbed met print konijn.
www.missprincessandlittlefrog.com 3. My Baby Touch fotolijstje
met gipsafdruk, wit met trendy koperen details. www.baby-art.com
4. Tapijten van katoen in zachte pastels www.nattiot.fr 5. Totaal
collectie “little interiors” geïnspireerd op de jaren 50 en 60. Delicate
retrolook voor uniek creatief design. www.donebydeer.com 6.
Poppenwagen www.uk.sebra.dk 7. Schapenvachtje van Dyreskinn®,
op ecologische wijze gekleurd. www.dyreskinn.nl
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Stylish
in black
& white
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1. Shopper? Sporttas? In de eerste plaats een praktische verzorgingstas van Little Company met groot hoofdcompartiment,
een extra vak achteraan voor vieze luiers en een verzorgingsmatje. www.hebeco.be 2. Cloby Swaddly Clips. Omkeerbare
magnetische clips om te voorkomen dat je swaddle van je kinderwagen afwaait. www.mycloby.com 3. Sebra kleerkast (1of 2-deurs). www.uk.sebra.dk 4. Tijdloze wieg. Het stalen frame is hip en vanzelfsprekend ventilerend. Standaard geleverd
met matras, mobielhouder en wolvilten stootrand. www.andme.nl 5. Mundo Melocoton La Linea, een passe-partout collectie in zachte katoen met elegante streepjes in off-white, grijze mix tot antraciet. www.mundo-melocoton.com 6. Dekentje en
hoeslaken Moon met exclusief Tuck-Inn-systeem dat losliggend beddengoed voorkomt, van het geraffineerd merk Witlof.
www.witlofforkids.com 7. Creatief nachtlichtje walvis waar iedereen vrolijk van wordt. www.euromass.be
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Minimal style
Maximal fun!
5
1

4

2

1. Coole design raceauto, geïnspireerd op vintage-wagens. Gaat een leven lang mee! www.playforever.co.uk 2.
Decoratieve speelgoedijsbeer van artisanaal fabrikaat in natuurlijk rubber en met de hand geschilderd. www.moulinroty.
com 3. Little Bigfoot. Ludiek, machinewasbaar tapijt van 90x140 cm, perfect in de babykamer. www.nattiot.fr 4. Speeltapijt
Flowing Lines van Elodie Details. www.babymatters.com 5. Onmisbaar product vanaf de geboorte tot ongeveer 7 maand!
Levo is gemaakt in multiplex beuk en heeft een design look maar is ook heel praktisch: een natuurlijke schommeling die
zich zacht aanpast aan de bewegingen van je baby. www.charliecrane.fr 6. Kidzroom stoere kinderrugzakjes black and
white Planes en Bows. Een uitgebreide collectie in praktisch formaat (31x23x7cm) met rits of trekkoord en lederlookafwerking. www.axes-children.com 7. Eerste pandatasje voor dochterlief, met ritssluiting. www.littlelovelycompany.be
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Inspired
by nature
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1. Fashionable on the go met deze
mooie en superpraktische cognac
Vienna verzorgingstas/shopper van Little
Company in lederlook met 5 kleine compartimenten. Schouderband inbegrepen.
www.hebeco.be 2. Bibs, hét retromerk in
Denemarken van natuurrubberen speentjes met kersvorm. www.mamelou.be 3.
Bamboo dinner set en silicone placemat
met bestek www.uk.sebra.dk 4. Slaapzak
Haai voor gebruik van 0 tot 18 maand, als
nestje of als slaapzak onder supervisie.
Ook beschikbaar in de nieuwe editie, te
gebruiken vanaf de geboorte tot 3 maanden (babytje wordt vastgemaakt rond de
romp) en in versies voor kids van 2 tot 6
jaar. www.malin-agency.be 5. De kleine
vogeltjes van deze houten mobiel, vrolijk
in de babykamer en rustgevend voor het
slapengaan. Apart muziekdoosjes speelt
het zwanenmeer. www.egmonttoys.com
6. Elou, kurk uit Portugal, innovatief en
duurzaam speelgoed. Egeltje, eenvoudig
speeltje om baby’s motorische vaardigheden en hand/oogcoordinatie te ontwikkelen. www.hebeco.be
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Sweet hugs
& cuddles
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1. Zwangerschapsbelletje dat je baby al van in mama’s buik geruststelt. www.proudmama.nl 2. Tutketting in eerlijke materialen die
stijl en speelsheid uitstralen. www.slaep.nl 3. Naadloze swimsuit
met geïntegreerd vochtabsorberend luierbroekje dat ervoor zorgt
dat baby’s huid mooi droog blijft. www.laessig-fashion.com 4.
Schattig nachtlampje Uil dat heerlijk warm licht geeft en uitgaat na
15 minuutjes. www.euromass.be 5. Spelen, gezellig zitten of socialise met andere kindjes, allemaal in het ballenbad met de ballen
volgens je persoonlijke kleurkeuze. www.misioohandmade.com
6. Klein hertje Lela, samen met een swaddle in geschenkverpakking. www.laessig-fashion.com 7. Twee poppetjes, in met de
hand beschilderd natuurrubber, hoofdrolspelers in een mooi verhaal. Geschikt om op te bijten of als pop voor oudere kinderen.
www.vanimeli.com
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MAMA

sweet

my

&
lovely

Baby Bites essentials in een zachte kwaliteit en
met een mooi dessin voor in het ziekenhuis.
www.malin-agency.be
malin_agency

W
Stijlvolle Baby Bites Essentials

Goed begonnen,
half gewonnen!
Vanaf week 37 wordt aangeraden alle noodzakelijke spullen
klaar te hebben, mocht je de vlucht naar het ziekenhuis moeten
nemen voor de bevalling. Ook al ben je van plan thuis te bevallen, het schept rust als je alles samen hebt als het zover is. Op het
moment van de bevalling is het immers belangrijk je te concentreren op het belangrijkste: je kind ter wereld brengen.

e geven je graag een checklist met de inhoud
voor je ziekenhuistas. Voor je baby voorzie je een
mutjse, twee bodies, twee shirtjes en broekjes,
twee paar sokjes, krabwantjes, een jasje, enkele zachte slabbetjes en newborn luiers. Voor de eerste verzorging zal je een
waskussen en -overtrek nodig hebben, ook billendoekjes, luiers,
een omslagdoek en een zachte haarborstel. Een newbornspeentje en speenketting zullen van pas komen want je baby heeft
na de geboorte heel veel zuigbehoefte. Een flesje in geval dat je
borstvoeding niet optimaal is, is een zekerheid achter de hand.
Het autozitje om je kindje naar huis te vervoeren is een must! Je
kan het vooraf al in de wagen installeren.
Voor jezelf neem je een toilettas mee met je persoonlijke verzorgingsspullen zoals je tandenborstel en tandpasta, deodorant, haarborstel, haarclips of elastiekjes en make-up voor na
de bevalling. Vergeet je lippenbalsem tegen je droge lippen van
het puffen niet! Je mobiele telefoon, een tijdschrift of boek zijn
leuk meegenomen. Onmisbaar is maandverband, een handdoek en washandjes. Je kledij die je meeneemt is best luchtig
en van natuurlijk materiaal: enkele shirts, een ruime sweatpant, gemakkelijk ondergoed, een badjas, pantoffels, een nachthemd voor na de bevalling en losse kleding om naar huis te
gaan. De voedingsbeha en zoogcompressen zullen beslist van
pas komen.
Je partner zal beslist moeten zorgen voor de verzekeringspapieren, jullie identiteitskaarten en erkenningspapieren of trouwboekje en de telefoonnummers van de belangrijke personen
(vroedvrouw, dokter en familie en vrienden die jullie als eerste
willen verwittigen).
Het fototoestel voor deze unieke gebeurtenis vast te leggen ...
overbodig te vermelden, toch?!
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Cabin Carry-On, reistas
Deze prachtige unisex reistas
op wieltjes heeft binnenin een
organiser met haak, zodat je alles
netjes kan rangschikken, hangen en gebruiken zonder uit te pakken. Ideaal voor de kliniek,
maar ook op logement bij oma en opa of bij een
citytrip is deze cabin carry-on zeer praktisch. Ze
is onverslijtbaar en afgewerkt met leder.
www.storksak.com

TIP
De eerste 3 weken levensjaren van je baby
is een heel vreugdevolle tijd maar ook
een heel intensieve periode voor jullie als
nieuwe mama en papa. Het gooit jullie
dagelijks ritme compleet overhoop. Laat
best gedurende deze weken je baby jouw
of jullie dagritme gerust bepalen, plan zo
weinig mogelijk en heb erop vertrouwen
dat alles goed komt, dat dit een fase in jullie leven is. Na deze 3 weken keert de rust
min of meer terug en kan er er een zekere
routine op gang komen.
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Stijlvolle Baby Bites Essentials
voor jou en je baby in een oogopslag!
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Trendy tassen
voor stijlvolle
mama’s

3

2

1

4

Handige tassen voor globbetrotters en hun baby’s. Al deze
tassen hebben een uitneembaar verzorgingsmatje en zijn
verkrijgbaar in verschillende motieven en kleuren. Een tas
voor elke gelegenheid! www.beaba.com

4family

1. Monaco
2. Genève II
3. Amsterdam II
4. Sydney II

1

1. Little heart
Cotton Grey
Mistic Pearl

2. Camama

Dazzling Black

Dazzling Black

Small Leaf

Mistic Pearl

NECKLINE BAG
Denim black

NECKLINE BAG POP
Grey

MIX 'N MATCH BAG
Denim blue

MIX 'N MATCH BAG
Denim black

GOLDIE BACKPACK
Anthracite

GOLDIE BACKPACK
Mint

ROSIE BAG
Anthracite glitter

ROSIE BAG
Rose

Night Blue Emb

2

Cotton Grey
Night Blue Emb
Small Leaf
Black Q Emb
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De beroepsfotograaf
Bestaat er iets mooier dan het koesteren van je mijlpalen met
je gezin? Je zwangerschap, de eerste momenten met je baby,
de schattige peuter- en kleutersnuiten, alles zou je willen
bewaren voor de toekomst. Een dag zonder shooten, posten
en delen met je vrienden, welke mama kent dat nog?

F

otografie en zeker gezinsfotografie, maakt deel uit
van de nieuwe beeldcultuur. Vroeger was fotograferen een uniek beroep, weggelegd voor enkele uitverkorenen. Wordt de meerwaarde als pro nog op prijs
gesteld? Met deze vraag trok Babyworld naar Charlotte
D’Hooghe, zaakvoerster van “About You Photography” én
beroepsfotografe.
Beroepsfotografe. Een bewuste keuze Charlotte?

Ik ben net niet met een fototoestel om mijn schouders
geboren. (lacht) Foto’s zijn mijn ding, al zolang ik me herinner. Verjaardagsfeestjes en fuifjes, altijd had ik een fototoestel bij. Een eerste job bij een fotograaf was een logische keuze, voor mij dé gedroomde job. Van klantonthaal
tot assistente bij de shooting, de beeldbewerking, ik vond
alles leuk. Tot plots na 11 jaar, ik me realiseerde dat ik een
druk gezin had met twee opgroeiende peuters en een man
met een eigen zaak. De combinatie was niet langer mogelijk en ik ging op zoek naar een administratieve job. Toch
kon ik de fotografie niet zomaar loslaten, eruit stappen
wakkerde integendeel mijn passie aan. Uiteindeijk groeide
ze ook in snel tempo uit tot mijn beroep. Het blijft uiteraard een constant balanceren tussen werk en gezin. Ik ben
steeds op zoek naar de beste manier om mijn uren in te
vullen. Ik geniet van quality time wanneer de kindjes er
zijn, dit betekent dan ook dat ik heel vaak mijn tweede
shift aan mijn computer start wanneer zij ‘s avonds in hun
bedje liggen.
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wat een fotoshooting precies inhoudt. Logisch dat ze in
het begin een beetje nerveus zijn en dat dit op de foto
afstraalt. Mijn taak is hen op hun gemak te stellen en in
te spelen op hun spontane poses. Mijn modellenwerk dat
ik een tijdje heb gedaan, helpt bij het inleven in hun positie aan de andere kant van het fototoestel. Neen, leg je
hand eens hier en hou je voet zo, dat werkt echt niet meer
zo. Mensen in beweging brengen en hen een goed gevoel
geven, dat is belangrijk voor mij. Natuurlijk hou ik ook
wel rekening met hun wensen. Wenst men een beetje glamoureuze reportage of wil men net zo naturel mogelijk
overkomen? Bij peuters en kleuters ben ik de clown, een
fotoshoot moet voor hen een belevenis zijn. Hun spontaniteit is de grootste bron voor een geslaagde shooting.
Hoe verloopt een fotoshooting? Kies jij de locatie,
de kledij, het decor?

Iedereen die me aanspreekt, komt voor een shooting
maar hoe die er precies moet uitzien, dat ligt heel divers.
Daarom is een diepgaand gesprek noodzakelijk; welke
locatie vind mijn klant mooi? De stijl, de kleuren, alles
wordt vooraf besproken. Een buitenreportage of liever de
studio in? Het strand of het bos? Met al die informatie laat
ik mijn inspiratie de vrije loop en ga ik locaties spotten,
geef ik kledingtips en zoek ik de gepaste accessoires. Alles
wordt nauwgezet voorbereid zodat de fotosessie zelf vlot
kan verlopen.

Op je website zien we dat je specialiteit “portretfotografie” is. Portretten? Moet ik me daarbij
voorstellen dat men minutenlang in dezelfde houding blijft zitten? Of kan het iets spontaners?

Je fotografie gaat vooral rond gezinnen. Je babyfotografie is zeer mooi. Je foto’s op instagram
stralen een bijzondere rust uit, elke baby wordt
uniek in beeld gebracht. Waar haal je de inspiratie
voor die speciale vormgeving?

Goeie vraag! De meeste mensen hebben er geen idee van

Ik ben een romantische ziel. Alles, echt alles kan me inspi-
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Op de koffie bij

organic
cotton
180 cm
150 cm

45 cm x 35 cm

doomoo kussens

doomoo buddy

“
... ik stop niet
tot ik zelf vind
dat het geheel
een ziel heeft...
”

Beroepsfotografe en mama van
twee. Zaakvoerster van About You
Photography.

doomoo belly

reren. Zowel films, muziek, dans als de expressie in beelden van alledag, in mijn achterhoofd ben ik continu op zoek naar een mooi verhaal voor de sfeer van een reportage.
Wat als er iets tegenzit op de geplande afspraak? Het weer,
een baby met een huilbui, een offday van een peuter?

Wat de weersomstandigheden betreft, ben ik niet kieskeurig. Alle
weersomstandigheden zijn mooi op foto, tenzij regen ... “uitgeregend”
wil niemand op de foto staan. Reportages met pasgeboren baby’s worden best een tijdje voor de geboorte besproken want de typische newborn opnames gebeuren in de allereerste weken. Dan zijn de kindjes
vaak nog zeer flexibel en makkelijk te positioneren. Bovendien zijn ze
op dat moment vaak nog vrij van eventuele krampjes, baby acné, etc.
Eenmaal voorbij deze tijdspanne gaan de opnames vanzelf over
in meer ‘baby’ opnames. De typerende newborn poses zijn dan niet
meer mogelijk maar zijn op hun manier ook erg leuk. De kindjes zijn
vaak al iets alerter en af en toe krijg je al eens een mooie expressie
mét open oogjes. Daarna boeken ook veel mensen een afspraakje
op het moment dat hun kindje wat zelfstandig kan zitten of voor
hun allereerste verjaardag. Voor het overige zijn de drie belangrijkste eigenschappen van een goeie baby- en kinderfotograaf: geduld,
geduld en geduld.
Wanneer is voor jou een reportage geslaagd ?

Charlotte D’Hooghe

doomoo softy

Een wereld van zachtheid en comfort !
•
Soepel & zacht
•
Super zachte elastische stof in biologisch katoen
•
Extra fijne & zeer stille microkorrels
•
Bijvulbaar

Ik ben heel streng voor mezelf wat dat betreft. Een mooie foto moet
een verhaal vertellen, een bijzonder moment vereeuwigen. Laatst nam
ik een foto waarbij een papa een bloemetje plukte, hurkte en aan zijn
dochter gaf, een heus kippenvelmoment. Ik heb in ijltempo foto’s
genomen. Maar onderschat ook de beeldmanipulatie achteraf niet.
Valse schaduwen en plooien in kleding moeten worden weggewerkt,
het licht moet een bepaalde sfeer uitstralen en de compositie moet
“af” zijn. Ik stop niet tot ik zelf vind dat het geheel een ziel heeft.
Natuurlijk hou ik rekening met de voorkeuren van mijn klanten. Ik
laat hen uit een selectie kiezen en hou rekening met hun feedback. Ik
ben pas tevreden als zij tevreden zijn.

www.doomoo.com

doomoo relax cover
Met de doomoo relax cover transformeer je op een snelle en makkelijke
manier je doomoo buddy of softy in
een heerlijk relaxkussen voor je baby
of in een leuk poefje voor je kleuter.

2 in 1

doomoo relax cover
26
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De beste vorm

MY 7

Ondersteuning- en
voedingskussen

Original Kussen
Het origineel voedings- en steunkussen biedt comfortabele support en ontspanning in elke positie.
De optimale vulgraad in stevige EPS microparels
biedt de beste ondersteuning voor je wervelkolom,
bekken, knieën en benen, zeker tijdens je zwangerschap. Optimale lengte van 190 cm. Toxproof.

Comfortabel
hoofdgedeelte en
borstvoedingsgedeelte door
THERA-RHOMB®
Optimale steun
door de EPS
microparels,
variabele hoogte
van 2 tot 20 cm.

Maakt het
verschil

MY 7 verenigt het beste van alle kussens!
Het biedt stabiliteit voor het hoofd- en schoudergedeelte en complete ontspanning voor de wervelkolom en het bekken. Het gedeelte voor het
lichaam bestaat uit EPS microparels en brengt
het lichaam in balans. Het vermindert eveneens
de kans op snurken. Toxproof.

Ontdek meer over My 7 by Theraline
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Halve maan Kussen
Handig klein buiksteun- en voedingskussen dat
overal mee kan. Wordt gebruikt als hoofd- en als
nekkussen ook in de wagen. Met de pluche bovenkant en strech onderkant heeft dit multifunctioneel
kussen een groot knuffelgehalte. Toxproof.
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Naïf no-nonsense skincare
Form Fix & Sit fix

Naïf schadeloos reinigen en
verzorgen voor ieder huid- en
haartype.

Het Form Fix kussen heeft de fijnste korreltjes voor het
grootste comfort. Het kussen vormt zich naar je lichaam; ideaal
voor een extra steuntje tijdens je zwangerschap, als voedingskussen of
om gewoon lekker ontspannen te zitten en liggen. Form Fix past bij elk
interieur want er bestaat een veelvoud van kleuren. Met de Sit Fix-hoes
laat het kussen zich laat zich gemakkelijk omvormen tot een handig
poefje voor je kleintje. www.babylonia.eu

W

ist je dat er heel wat handige apps voor zwangere vrouwen bestaan? Heerlijk om dagelijks
een update te krijgen over wat er verandert
aan je baby en aan jezelf. Ook het gevoel van verbondenheid
met zwangere vrouwen van over de hele wereld is bijzonder.
Opletten wel, want sommige zwangerschaps-apps hebben
als enige doel om jouw gegevens (en die van je kindje) vast te
krijgen en je te bombarderen met advertenties. Wij zetten de
leukste en meest betrouwbare apps op een rij!

Essentials
voor mama
Carriwell
Hoogwaardige, betaalbare
en functionele zwangerschaps- en borstvoedings
lingerie. Speciaal ontwikkeld voor jou als moeder
en afgestemd op iedere
fase van je zwangerschap
én borstvoedingsperiode.
www.babylonia.eu
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Zwangerschapsbelletje van Bola
Vanaf twintig weken zwangerschap herkent je
baby je stem, je hartslag en andere geluiden. Ook
de zachte klanken van het zwangerschapsbelletje.
Draag het belletje laag op je zwangere buik, aan
een lange halsketting. Bij elke beweging, maakt
de bola een rustgevend geluid. Een zacht getinkel
dat vertrouwd klinkt voor je baby – zowel voor als
na de geboorte. www.babylonia.eu

Voeding Mag je dat
toastje brie nou wel of
niet? De app Zwanger
& Eten (iOS & Android,
1,79 euro) geeft snel
antwoord.

Babynamen Via de
app Babynamen NL
(iOS en Android, gratis) kun je inspiratie
opdoen uit meer dan
25.000 babynamen en
je favorieten opslaan.

Muziek voor de
foetus Ongeboren
baby’s kunnen vanaf
zestien weken muziek
horen. Onder meer de
gratis apps Prenatal
Lullabies (Android)
en Prenatal Music
(iOS) bieden klassieke
muziek voor baby’s.

Hartslag beluisteren Met My baby’s
beat (iOS en Android,
1,99 euro) kun je vanaf
de dertigste week
van je zwangerschap
via de microfoon van
je smartphone de
hartslag van je baby
beluisteren.

Weeëntrackers Is het
zo ver? Met de gratis
app Contraction Timer
(iOS en Android) kun
je de duur en frequentie van weeën
bijhouden.
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Apps voor mama’s
in verwachting

DREAMS
goodnight

kiss

happy

&

sweet

for
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Slaap kindje
Slaap...
Babietjes slapen 16 uur in een etmaal. Logisch dat je zorgvuldig
een plekje uitzoekt waar ze hun dutjes kunnen doen. Overdag
kan dat gerust in een draagdoek, hun kinderwagenmand of voor
kleine tripjes in hun autozitje. Hun box in de woonkamer is beslist een comfortabel en knus nestje, weg van teveel prikkels om
tot zichzelf te komen met mama of papa in de buurt.

H

et dag- nachtritme leren baby’s echter
wanneer je hen ook hun nachtrust in
hun bedje, wiegje of dicht bij jullie in een
cosleeper geeft. Bij de Babyworld partners heb je
keuze uit een veelvoud aan deze meubeltjes die
jullie beslist bekoren, niet alleen vanwege hun
functionaliteit maar ook hun esthetiek spreekt tot
de verbeelding.
Hieronder geven we de beste tips voor een veilige
en goeie nachtrust voor je baby, zowel wat de aanschaf van een meubeltje betreft, als de optimale
omstandigheden tijdens de nacht.

Wieg op wieltjes Maxi
Veilig geborgen kan je baby
tot een 7-tal maand slapen
in deze wieg met grote lig
ruimte, een hoge hemel
en lichte, luchtdoorlatende
bekleding. Maxi is een hoogwaardig kwaliteitsproduct,
vervaardigd in Duitsland.
www.christianewegner.de

Een wiegje

Alma Mini wiegje
Stevige wieg met wieltjes, universele chic in het
teken van stabiliteit, stevigheid en plaatsbesparing.
Kan gebruikt worden tot de leeftijd van 1 jaar.
www.bloombaby.com
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Een wiegje is mooi en knus en heb je in allerlei
soorten en vormen. Je kan een wieg gemakkelijk verplaatsen van de ene kamer naar de andere
want het is licht en heeft doorgaans wieltjes. Bij
Baby world vind je alleen goedgekeurde wiegjes want we letten op de voorgeschreven veilgheidsnormen zoals de afmetingen en de vastzetbare schommelstand. Houden jullie in het oog
dat de wieltjes van het wiegje steeds vaststaan als
je baby in het wiegje ligt? En dat de matras goed
past en minimum 8 cm dik is? Doorgaans gaat
een wieg minimum een 6-tal maanden mee. Van
zodra je kindje zich kan optrekken mag je de wieg
niet meer gebruiken want ze zou wel eens kunnen
kantelen bij het optrekken.

bedje Carlos, zelfs
goed voor twee babietjes
Met 88x73 cm ruim voldoende
ligoppervlak voor 2 baby’s tot
7 maand. Met wieltjes én doorgang door standaarddeuren,
kan je dit bedje ook dicht bij
jullie bed plaatsen. Inclusief
beste matras in koudschuim,
omranding en wieltjes die
geschikt zijn voor houten vloeren. Duitse kwaliteitsgarantie.
www.christianewegner.de
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Een hangwieg moet aan dezelfde vereisten voldoen
als een gewone wieg. Zorg dat de wieg wel mooi recht
hangt. Een hangwieg is een mooie decoratie in de
woonkamer en de schommelbewegingen maken je
baby rustig. Bij een hangmat moet je erop toezien dat
je baby’s kin niet op zijn borst ligt, dat zou zijn ademhaling beletten. Er bestaan systemen waarin dit zeker
het geval niet is. Onze favoriet is het origami-systeem
van Hangloose.
Een babybedje

De meest courante afmetingen van babybedjes zijn 60
x 120 cm en 70 x 140 cm, een speling van 20 cm ten
opzichte van de lengte van je kindje is aangewezen.
Reken erop dat een baby tussen 2 en 3 jaar verhuist
naars een peuterbedje. Dan heeft hij de doorgaans een
lengte van ongeveer 88 cm, dus dat lukt bij beide bedafmetingen ruimschoots. Onze bedjes voldoen aan de
Europese veiligheidsnorm EN716. Zelf moet je erop letten dat je geen spullen los in een bedje legt of hangt en
dat je de hoogte van de bedbodem verstelt naar de laagste stand wanneer je baby zich begint op te trekken aan
de spijlen. Een kussentje en een dekbed zijn pas aangewezen vanaf de leeftijd van 2 jaar. Gebruik vóór die
leeftijd liever een lakentje en een deken en maak het
bedje stevig en vooral kort op, met de voetjes net niet
tegen het voeteneinde. Nog liever: gebruik een goed
passende slaapzak. De ideale kamertemperatuur is tussen 16°C – 18°C.

Veel meer dan
alleen maar
praktisch
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Een hangwieg of hangmat

Een Co-sleeper

Sebra
Gezellig in bed met het bedlinnen van Sebra Interior
dat bovendien een GOTS kwaliteitscerficaat heeft.
www.sebra.dk

Chicco Next2me Dream
De co-sleeper die je met één hand kan
openen of sluiten. www.chicco.be
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Kinderartsen raden aan dat een baby zeker tot de leeftijd van 6 maanden tot 1 jaar in de ruimte slaapt waar
ook de ouders aanwezig zijn. Overdag is dat stellig het
geval. ’s Nachts zet je het wiegje of het bedje bij jullie op de kamer. Maar het handigst is en blijft een
cosleeper, ook wel een Bedside-sleeper genoemd. Het
is een wiegje met een neerklapbare zijwand dat aan de
zijwand van het ouderbed wordt vastgemaakt. Zo kan
je makkelijk bij je baby voor het voeden en troosten.
Iedereen heeft zijn plaatsje zonder elkaar te hinderen.
Een tussenhekje voorkomt dat je baby in jullie bed rolt
of tussen de 2 matrassen terechtkomt. Meestal kan je
een cosleeper in een hellende stand zetten, ideaal om
de vertering te bevorderen. Een supplementair voordeel
is dat je het kan gebruiken als een reisbedje want het
is doorgaans makkelijk te monteren en te demonteren.
Vanaf 6 maanden schakel je over naar een kinderbed
dat in lagere stand kan worden gezet want dan wordt je
baby beweeglijker en kan hij zich beginnen optrekken.
Dit kinderbed kan je nog tegen jullie bed schuiven als je
dat wenst. De voordelen van in dezelfde ruimte slapen
zijn legio: de band tussen de ouders en het kind wordt
versterkt, iedereen heeft een betere slaap en slaapt
meer, je kan je kindje voeden en opvolgen, op lange termijn heeft het voordelen voor evenwichtige, affectieve
en sociale ontwikkeling van je kind.

Cozee Beside Crib
De mooie co-sleeper die je ’s nachts makkelijk en veilig aan je bed bevestigt.
Overdag doet hij dienst als wiegje in de woonkamer. Cozee neem je zelfs
mee op verplaatsing, hij is in een mum van tijd in- en uitgevouwd. Met de zijwanden in gaas ben je zeker van een goede luchtcirculatie. De hoogteverstelling en de helling staan in functie van de aansluiting aan jouw bed en van
de betere vertering voor je baby. Geleverd met reistas, foam matras en handige opbergplank. www.topmark.nl
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Je leven
beginnen
in een
hangmat...
Het wiegje om zij
aan zij met je baby
te slapen

Co-sleeper

Bijpassende accessoires Chicco Next2Me…
voor nog mooiere dromen

Zelfstandig wiegje

Papa Daan en fiere ontwerper van
Hangloose Baby aan het woord.

De voordelen van Chicco Next2Me op een rij:
• Veilig en eenvoudig bevestigingssysteem om
het wiegje stevig vast te maken.
• Compatibel met alle types van bedden, zelfs
deze met laden.
• Hoogte regelbaar in 6 standen om perfect af
te stemmen op het bed van mama en papa.
• Kantelbaar om de vertering en de ademhaling
van baby te vereenvoudigen.
• Zachte en ademende matras.
• Praktisch: 2 wielen om het bedje makkelijk
van kamer te verplaatsen.
• Compact en makkelijk te dragen in zijn
praktische transporttas.
• Eenvoudig om te vormen van co-sleeper naar
zelfstandig wiegje.

Door de stiklijnen te
gebruiken kan je het tapijt
zo vouwen dat er een
babynestje ontstaat.
www.hangloosebaby.com

Bij de geboorte van onze eerste zoon had ik er problemen mee mijn
babietje vastgehecht te zien in zijn relax, zijn stoeltje, ja zelfs in zijn bedje.
Hij had nog zoveel moeite om zich uit te rekken en had nog zoveel onwillekeurige bewegingen. Ik vond het belangrijk zoveel mogelijk bewegingsvrijheid te geven aan mijn zoon om zich te ontwikkelen, symbolisch en op dat
moment ook heel reëel.
Onze zoektocht naar een geschikt product bleef helaas uit. Vele jaren later
zag ik bij mijn buurman een zelf gemaakte vierkanten hangmat uit badstof
in het park van zijn pasgeboren baby en ik wist meteen dat dit het antwoord was op mijn zoektocht van toen. Zijn kind lag geborgen, lag vrij en
zag er comfortabel uit. Ze lag in een rechte lighouding.
Samen met vier andere papa’s heb ik dat badstoffen doek verder ontwikkeld tot wat het nu is: een multifunctioneel tapijt dat dienst doet als hangmat, parklegger, speeltapijt, noem het zoals je wil. Het bestaat uit verschillende lagen en materialen voor de stevigheid en de flexibiliteit. De
bovenste laag is geïnspireerd op de Japanse vouwkunst. Door de stiklijnen
te gebruiken kan je het tapijt zo vouwen dat er een babynestje ontstaat.

www.chicco.be

Daan Ledeboer
Ontwerper en vader van
Ziggy (10) en Django (7).
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Ik ben papa Daan van Hangloose Baby, vader van twee zonen. Ziggy is 10
jaar, en Django is 7 jaar. Ik ben getrouwd met Tanja en ben momenteel verantwoordelijk voor het verwezenlijken van mijn droom.

Hangloose Baby is veilig, zacht en geeft een gevoel van geborgenheid. Je
kindje ligt met een rechte lighouding en kan zich vrij bewegen en ontwikkelen. Mooi meegenomen is dat je je tijdens de eerste periode niet meer
hoeft te bukken om je baby op te pakken.
Sorry Ziggy dat ik niet eerder op het idee kwam. Misschien dat over twintig
jaar jouw kinderen wel Hangloose Baby’s kunnen zijn.
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Nautis

Een collectie waar je voor valt!
Deze nieuwe collectie van het merk Vox is in exclusiviteit geproduceerd voor
de Babyworld Partners in België en Luxemburg. Ze heeft een Scandinavisch
design en combineert functionaliteit met eenvoud. Ze onderscheidt zich door
de warmte van eik met een knipoog naar traditie. De collectie is verkrijgbaar
in grijs en in wit. Zowel een babybedje van 60x120 cm als een evolutief bed
van 70x140 cm zijn beschikbaar bij de Babyworld partnerwinkels.

Lounge Blanc
Deze collectie is zowel hedendaags te noemen met zijn strakke lijnen als vintage met de mooie houten pootjes. De collectie Lounge
Blanc creëert een pure ruimte om met je baby mee te groeien tot
zijn kindertijd. Voldoende ruimte om alles netjes opgeruimd te
houden en een veilig gevoel te bieden dankzij de stevige vormen.
De collectie bestaat uit een babybed van 60x120 cm, een evolutief bed van 70x140 cm, een commode en kast met 2 deuren en zijn
beschikbaar bij de Babyworld partnerwinkels.
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LUKAS

Stijlvolle producten
in hout met afgeronde
hoeken

Lukas Bed
Met afgeronde hoeken en ronde spijlen.
Verkrijgbaar in wit, seal
grey en berk natuur.
Optie: Toddler zijkant
als accessoire.

SCANDY
Lukas Grote Commode

Scandy, trendy, tijdloze Scandinavische kamer van natuur
berk met natuurlijk geverfd wit. Handige strakke lijst als
handgrepen. Overvloed van bergruimte in de ruime
ladencommode en de kast. www.mikaelfalk.be

Grote commode met
verzorgingstablet, laden
met telescopische rails.

Lukas Park

Scandy Bed

Park met ronde spijlen. Lade met deksel voor onder
het park is apart verkrijgbaar. Verkrijgbaar in wit,
warm grey, berk natuur en seal grey.

Babybed 70x140 cm. Zijkanten met platten spijlen.
Later omvormbaar naar juniorbed 70x140 cm (zie foto)

Loft verzorgingstafel
In duokleur, geoliede
berk en wit. Ook verkrijgbaar in berk natuur, wit
en seal grey.
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Loft beside bed

Sun Bedside Crib

Country

REtro wieg wit

Verstelbare zijkant en aanpasbaar
aan de hoogte van jouw bed. Strakke
styling met brede spijlen. Wielen met
rem. Later als bankje te gebruiken.

Klein bedje in de hoogte verstelbaar
met een zijde die je kan neerlaten om
naast een groot bed te zetten. Daarna
bruikbaar als bankje.

Classic schommelende wieg in
berkenhout, eenvoudige montage
zonder vijzen.

Knus bedje met vlakke spijlen en afgeronde hoeken in wit met duurzaam
berkenhout. (40 x 90cm)
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www.quax.eu
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www.quax.eu

INDIGO MOONSHADOW

Collectie textiel Tender/Knuffels Nina

Bed Hip Moonshadow

TRENDY GRIFFIN GREY

INDIGO WHITE

Collectie textiel Dino

Box Hip White

LINEA WHITE

Bed Sunny White
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Collectie textiel Tricot cable Honey
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Een modern interieur
tot in het detail
Collection Tricot

Park Nordic van Quax
Walnut, dé designkleur in meubels volgens de modegoeroes!
Babyworld heeft het in huis! Met dit puristisch park met rechte spijlen
van Quax komen we tegemoet aan de meest veeleisende modefijn
proevers onder onze klanten. www.quax.eu
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KRIJG DE VOLLEDIGE SEBRA-ERVARING
ONTDEK ONZE NIEUWSTE CATALOGUS

DEENS DESIGN
Veiligheid en kwaliteit in het interieur van kinderen

Wanneer je een product van Sebra selecteert, kies je voor een speciaal
Deens interieurontwerpmerk voor kinderen met aandacht voor veiligheid, functionaliteit en kwaliteit.
Het assortiment van Sebra wordt gekenmerkt door een Scandinavische
eenvoud en het grootste deel van de collectie is gemaakt van authentieke materialen - waaronder hout, wol en biologisch katoen.
4
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14
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15
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1. Plush konijn 2. Speenketting 3. Rammelpaddestoel 4. Muzikaal trekspeeltje in plush 5. Verzorgingskussen 6. I Shine, lamp
7. Sebra vlinder stoel 8. Tapijt 9. Sebra verzorgingstafel 10. Sebra scooter 11. Trekspeeltje, Dino 12. The Sebra bed, baby & jr.
13. Bedlinnen 14. Vlaggenlijn 15. Rugzak
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Dyreskinn® produceert haar natuurlijk gekleurde schapenvachten op
ecologische wijze. Productie vindt plaats in Europa. De schapenvachten
komen uit de UK, Scandinavië, Nederland en Duitsland. De dieren zijn niet
voor hun vacht gedood. De vacht is een restproduct uit de vleesproductie.

www.dyreskinn.nl
Dyreskinn

Dyreskinn

“Everybunny needs somebunny
sometimes”

Bunny

Beleef de Scandinavische
kinderwereld van FLEXA
www.flexaworld.com

if you can
dream it
you can
do it

Mickey

“Wherever I wander,
wherever I roam,
I couldn’t be fonder
of my big home”

Mowgli
www.plumplum.be

EXCLUSIVE
Cloud, deze collectie van
Baby's Only is verfijnd en luchtig.
Een aangenaam zacht en soepel gevoel

COLLECTION
Diamond
Stone

vanwege de 100% gebreide uitvoering. Licht en
toch warm tegelijk. Cloud is verkrijgbaar in de
kleuren classic roze, grijs, olive, indigo en lavendel.
Prachtige pasteltinten met een beetje Franse
allure. Geef de babykamer en alle accessoires een
luxueuse uitstraling met Cloud.
Een echte must-have!

De nieuwe collectie
Sparkle is gewoon
schitterend!
Een sprankelende nieuwe lijn dat
fijn breiwerk in zachte kleuren
combineert met een subtiel
glittertje. Oftewel, een schitterende
nieuwe collectie! De collectie
bestaat uit diverse items zoals
dekentjes, een boxkleed,
decoratieaccessoires en nog meer.
Alle items zijn beschikbaar in de
nieuwe kleuren gold-ivory melee,
silver-pink melee en silver-grey
melee.

www.babysonly.nl

Deze warme grijstint met subtiele diamantstructuur creëert
een dromerige sfeer waar elk kleintje zich meteen thuis voelt.
De collectie past in elk interieur en combineert prachtig met de
verschillende prints in ons aanbod. Ontdek alle producten voor
bed, bad, etenstijd en op stap! Exclusief tot augustus 2018!

Een breed gamma aan
verfijnde producten
Les Rêves d’Anaïs vertaalt de prachtige onschuld
van een pasgeborene naar een verfijnd aanbod
van beddengoed en baby-verzorgingsaccessoires.
Het aanbod wordt gekenmerkt door klassieke
uni-collecties en een reeks met een subtiele
prints die een verfrissende toets geven aan elke
kinder- en verzorgingskamer.

Capturing
the beauty of
pure innocence

Laat u onderdompelen in de zachte droomwereld
van Les Rêves d’Anaïs.

Onevenaarbare
zachtheid
Alle collecties zijn gemaakt van
kwalitatief hoogwaardige materialen
met onevenaarbare zachtheid.
Deze kenmerken worden gecombineerd
met verfijnde productontwerpen,
wat resulteert in een warme en
uitnodigende slaap- en verzorgingsomgeving. Zo creëert Les Rêves d’Anaïs
de perfecte cocoon voor elk kleintje om
zorgeloos de wereld te ontdekken.

Cosmos

Cui Cui

sirène
grey

grey
birds

dots

cars

cosmos

Pink flow & Blue flow

Diamond Stone

Ontdek ook de andere collecties

cui cui

gold
blossom

pink
flow

blue
flow

diamond diamond diamond diamond
ivory
anthracite
stone
white

blue
ribbons

slim
stripes

powder
stripes

lesrevesdanais.com

/

facebook.com/lesrevesdanais

Gold Blossom

/

instagram.com/lesreves.danais

Baby’s houden van lekker warm. Toch is voorzichtigheid geboden! Baby’s té warm inwikkelen is
niet zonder gevaar voor oververhitting.

E

en mooie body, een warm slaapzakje, een mutsje.
Kersverse ouders zorgen dat hun baby gezellig
warm ingeduffeld is gedurende de nacht. Ze willen immers het beste voor hun kleine schat. Maar kinderartsen denken er anders over. Tenminste één accessoire wordt best altijd geweerd: “Een mutsje om te slapen
kan ik alleen maar afraden” zegt kinderarts Andreas
Busse. Kinderen in een slaapzakje kunnen hun lichaamswarmte nog enkel regelen via het hoofd, daarom kan een
baby overhit geraken in een slaapzakje dat te warm is. ”In
het ergste geval kan dit leiden tot het overlijden van het
kind” zegt dokter Busse. Bovendien is het thermisch systeem van baby’s nog in volle ontwikkeling en zijn ze nog
in grote mate afhankelijk van de omgevingstemperatuur.
In de slaapkamer hoeft er zelfs geen verwarming worden
aangezet, een temperatuur van 18°C is voldoende, 15° C is
dan weer te laag. De slaapzak of het dekentje moeten afgestemd zijn op de omgevingstemperatuur en het seizoen.
Bij volwassenen zorgt het zweten en een sterke huiddoorbloeding voor een thermische regeling van het
lichaam. Kinderen kunnen dat nog maar in geringe mate.
Hun haarvaatjes zijn immers nog niet volledig ontwikkeld
en kunnen het bloed nog niet in de richting van de huid
sturen.
“Onderkoeling komt relatief weinig voor, maar overhitting gebeurt al te vaak, en dat net in de meest zorgzame
families” aldus internist Nonnemacher.
Wanneer is een klein kind te warm aangekleed? Veel
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baby’s hebben doorgaans koude handjes en dat voelt
daadwerkelijk rillerig aan. Bovendien is de voorkeurs
temperatuur van baby’s even individueel bepaald als
bij volwassenen. Deze voorkeur kunnen ze echter niet
zelf uitdrukken. Even voelen in hun nekje: als hier de
temperatuur niet te warm of te koud is en er geen zweetdruppeltjes zijn, dan kan je ervan uitgaan dat alles in orde
is. Maar je kan dit onmogelijk gedurende de hele nacht
controleren.
Er bestaat gelukkig ook een wetenschappelijke manier
om te zorgen voor een veilig slaapcomfort voor je baby.
Het vasthouden van warmte in vezels wordt uitgedrukt in
TOG-waarden. Het is een universele graadmeter waarbij
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Goed induffelen
of net niet?

SL e e p t i m e

SL e e p t i m e

TOG staat voor Thermal Overall Grade. Hoe hoger de
TOG-waarde, hoe moeilijker warmte door de stof kan
ontsnappen. Hoe lager de TOG-waarde, hoe meer warmteverlies. Door het optellen van de TOG-waarden per
kledingstuk en bedtextiel, kun je zelf de waarde berekenen. Het is een hulpmiddel, een advies, want andere
factoren zoals omgevingstemperatuur, het seizoen en de
lichaamstenperatuur spelen dus ook een rol. Voor een
veilig babyslaapcomfort kun je als standaard een waarde
tot 3.0 TOG bij een kamertemperatuur tussen 16 en 18° C
aannemen. De gemiddelde TOG-waarden per kledingstuk
of beddegoed vind je in het kadertje hieronder.
Van zodra kinderen oud genoeg zijn om tegen te pruttelen, is het grootste gevaar geweken. Hoewel een kind van
één jaar nog duidelijk hittegevoeliger is dan een volwassene, kan het al van zich laten horen als iets niet in orde
is. Het kan ook al van onder het deken krabbelen als het te
warm wordt. En zo is alle gevaar geweken!

OVERZICHT TOG-WAARDEN

De beste inbakerzakjes, slaapzakken en pyjama’s
– bijzonder mooi en heel gebruiksvriendelijk.
Alle ergoPouch producten zijn gemaakt van 100%
natuurlijke materialen, zoals biologisch katoen,
bamboe en Merino wol. Ook de vulling van de
slaapzakken is volledig natuurlijk. Dit is belangrijk
want kindjes slapen hierdoor echt beter. Neem
een kijkje op www.babylonia.eu.

BREATHABLE
natural fibres

SKIN FRIENDLY
and so soft

ANTIBACTERIAL

HYPOALLERGENIC

TOG-waarden van kledingstukken en bedtextiel
Body
Laken
Dekbed
Dekentje 1 laag
Zomerslaapzak
Winterslaapzak
Inbakerdoek
Luier

0.2 TOG
0.2 TOG
8.0 TOG
2.0 TOG
0.3 – 1.0 TOG
2.5 – 3.5 TOG
0.2 – 2.9 TOG
0.5 TOG

Combinatie van kleding en bedtextiel volgens de omgevingstemperatuur.
Kamertemperatuur 		
Geadviseerde totale TOG-waarden		
16-19°C		
2.7			
20-22°C		
2.0
23-24°C		
1.0
+24°C		
0.5
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DETACHABLE
Afneembare
mouwen

Dit echt gezellige nestje bestaat in 4 maten die speciaal aange-

0.3m

6 – 24 m
6 . 24 m

SE CU R I T Y
OPEN I NG VOOR
V EI LIG H EI DS G OR DEL S

E A SY Z I P
D U B B ELE R I TS

ELASTIC EL A STI C
V E R S TE LB A R E
Verstelbare
E L A S TI S C H E
elastischeTAI LLE
taille

SE CU R I T Y

S C H E I DB AR E B E N E N

H APP Y F EE T

HAPPY HANDS
Inbegrepen wanten

45 – 64 cm

A FN E E M B A R E MO U WE N

SECURITY
Scheidbare benen

I N B EG R EPEN WAN TEN

0 – 3m

DE TACHABLE

70 – 90 cm70 . 90 cm

H APP Y H AN DS

45 . 65 cm

O PE N I N G VO O R VO E TJ E S

HAPPY FEET
Opening voor voetjes

18 . 36 m

DETACHABLE
Afneembare
mouwenD E TACHABLE

18 – 36 m
80 . 100 cm
70 – 90 cm

SECURITY
Opening voor
veiligheidsgordels

3.9 m

55 . 80 cm

3 – 9m

AF N EE M B A R E MO U WE N

EASY ZIP
Dubbele rits

DE TACH ABLE

E L A STI C
ELASTIC
V E R S TE LB A R E
Verstelbare
E L A S TI S C H E
elastische
TAI LLE
taille

AFN EEM B AR E MO U W E N

SE CU R I T Y

S C HSECURITY
EI DB AR E B EN EN

55 – 80 cm

T CHO

IC

Met de Magic Bag® van Bemini® kan je baby
De functies
veilig
slapen, bewegen en mee op stap.

past zijn aan de behoeftes en het comfort van een baby die op
Functies
zijn gemak kan evolueren zonder de slaapzak uit te trekken.
Dit echt gezellige nestje bestaat in 4 maten die speciaal
aangepast zijn aan de behoeftes en het comfort van een
baby die op zijn gemak kan evolueren zonder de slaapzak
uit te trekken.

R E GIST ER ED MODEL

Scheidbare benen

DETACHABLE
Afneembare
mouwen

SE CU R I T Y

S C H E I DB AR E B E N E N
SECURITY
Scheidbare
benen

ADJUSTABLE
Verstelbare lengte

ADJUSTABLE

HAPP Y F EE T

OPEN I NG VOOR VOE TJE S

HAPPY FEET
Opening voor voetjes

E A SY Z I P

OPEN I NG VA N E E N KA N T

V ER S TE LB A R E LE NGTE

HAPPY FEET
Opening
H APPvoor
Y FEET
voetjes
O PE N I N G VO O R VO E TJ E S

EASY ZIP
Opening van een kant

Le TOG
Met de TOG-indicatie kunt u de thermische weerstand van de
TOG
slaapzak
identificeren.
Met
de TOG-indicatie
kun je de thermische weerstand
De Bemini® modellen zijn verkrijgbaar in verschillende materialen
van de slaapzak identificeren. De Bemini® modellen zijn
die op de juiste manier op de verschillende seizoenen reageren.
verkrijgbaar in verschillende materialen die op de juiste
Al onze kwaliteiten zijn in het laboratorium getest.
manier op de verschillende seizoenen reageren. Al onze
kwaliteiten zijn in het laboratorium getest.

2.5
TOG
2.0
2.5
1.0
2.0
0.5
1.0
0.5

K

TOG

16
16

18

18

20

20

22

22

24 C°

24 C°

I
LE

NE

V O E TJ E

S

IN

HAPPY FEET
SYSTEME

OEKO-TEX Quality
OEKO-TEX
quality

huid van uw baby vanaf de geboorte te respecteren.
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Alle Bemini® producten dragen het OEKO-Tex-label om de
Alle Bemini® producten dragen het OEKO-Tex-label om de zachte
zachte huid van je baby vanaf de geboorte te respecteren.
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Met de Magig Bag® van Bemini® kan de baby
veilig slapen, bewegen en reizen.

B

SL e e p t i m e

De Magic Bag®

De onontbeerlijke splaazak
De onontbeerlijke
slaapzak

SL e e p t i m e

Organic, timeless design
for babies and children

1

2

5
3

6

7

4

Het merk Cam Cam Copenhagen is geboren uit liefde voor baby’s en kinderen. We zijn overtuigd
dat kinderen enkel het beste verdienen. We geloven dat de omgeving ontzettend belangrijk is voor
mensen, ze beinvloedt ons diep vanbinnen en dat vanaf het prille begin. De focus van de ontwerpen ligt op duurzaamheid. Dit betekent duurzame, biologische productie en blijvend design en
materiaalkwaliteit, hetgeen ook door volgende generaties zal gewaardeerd worden.
8
1. Gewatteerde deken Handtekening 2. Bedtextiel Regendruppels 3. Rammelaar Blaadjes 4. Muziekmobiel Pauw
5. Bedtextiel Gedroogde Bladeren 6. Multifunctioneel Neteldoek 7. Verzorgingsmatje Gedroogde Bladeren
8. Babybed Harlekijn 9. Verzorgingscommode Harlekijn

9

We zijn een bedrijf dat GOTS-gediplomeerd is, hetgeen betekent dat we de richtlijnen voor biologische productie en sociale verantwoordelijkheid volgen.

www.camcamcopenhagen.com
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Samenwerking met
Atelier Bingo viert
fantasie & creativiteit
Samen met het getalenteerde Atelier Bingo
heeft Trixie een print gecreëerd met als centrale
inspiratiebron de eindeloze fantasie en de
grenzeloze creativiteit van een kind. Deze
gloednieuwe collectie met uitgesproken kleuren
en eigenzinnige vormen prikkelen alle zintuigen!

Enjoy the endless
imagination of your
child, while playing,
learning and growing
together!

Deze collectie is beschikbaar in alle Trixie producten.

Ontdek al onze
kleurrijke prints!
Naast alle benodigdheden voor de slaapkamer,
kan je bij Trixie ook terecht voor kwalitatief bad- en
verzorgingstextiel, alle must-haves voor tijdens de
maaltijd, leuke accessoires voor als je op stap bent
en boekentasjes voor de eerste schooldag!

Ontdek al onze collecties!

Spark your imagination, discover us online!
balloon
turquoise

clouds

diabolo

cats

crocodiles

cheetah

bananas

sheep

confetti

play

bingo

granite
grey

midnight
blue

sand
beige

blush
rose

trixie-baby.com • facebook.com/trixie.baby.baby • instagram.com/trixie.baby
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VEILIGHEID
Dit heeft alles te maken met afmetingen

Een matras voor zowel een bedje als voor een wiegje moet perfect passen. Er mag niet meer dan 3 cm speelruimte zijn tussen
het matras en de bedrand. Zo vermijd je dat de arm of het been
van je baby tussen de matras en de rand van het bed geklemd
raakt. Ook de dikte van het matras speelt een rol: een dunne
matras kan gemakkelijk vervormen, omklappen of verschuiven
en zo kan je kind gekneld raken. Laat het matras niet te hoog
komen. De afstand tussen de bovenzijde van het matras en de
bovenrand van het bed moet minstens 20 cm zijn in de hoogste
stand en 50 cm in de laagste stand van de bedbodem.
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E

r zijn tal van matraskwaliteiten in de handel met elk zijn
eigen voor- en nadelen. Hierna sommen wij voor jou de
belangrijkste op, maar eerst de algemene hoedanigheden
waarop je dient te letten bij de aankoop van een baby- en kindermatras. Belangrijkste criteria van een matras zijn veiligheid, ventilatie en ondersteuning.

De belangrijkste
criteria waarop
je moet letten bij
de aankoop van
een babymatras
zijn veiligheid,
ventilatie en
ondersteuning.

ONDERSTEUNING
Wordt in verband gebracht met de stevigheid van
de matras

Een matras,
een investering
waard
Bij het slapen ‘s nachts ben je niet permanent aanwezig bij je baby.
Investeren in veiligheid, ventilatie en ergonomie van je kind tijdens zijn
slaap is een verstandige keuze. Bovendien gaat een kindermatras lang
mee als je bedenkt dat je baby meer dan 2 maal zoveel slaap nodig
heeft dan een volwassene. Je mag rekenen dat dit het geval is tot je
kind een lichaamsgewicht van 13 kg heeft. Dit is ongeveer twee jaar en
precies ook het gewicht dat een baby heeft als zijn bedje met een
peuterbedje moet gewisseld worden.
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Voor permanent gebruik moet het matras voldoende stevig zijn.
Er mogen geen kuilen of bobbels in zitten. Het matras moet veerkrachtig zijn en voldoende ondersteuning bieden. Je kind mag
niet in een kuil liggen. De leidraad is dat een baby niet dieper
dan 3 cm in het matras mag liggen. Je kan de stevigheid testen
in de winkel door er met je vlakke hand op te drukken en zo de
druk van het hoofdje te simuleren. De matras mag niet meer dan
1 tot 2 cm wegzakken bij lichte druk van je vlakke hand.
Ondersteuningszones in een kindermatras zijn uit den boze.
Een kind is namelijk nog niet volgroeid waardoor het verkeerd
in de zones komt te liggen. Pas als je kind rond 12 jaar is is hij of
zij lang genoeg om de zones in het matras ook goed te benutten.

VENTILATIE
Daar is de tijk van de matras in de eerste plaats verantwoordelijk voor

Kleine ongelukjes horen bij het opgroeien van kinderen. Een luier
die lekt, melk weergeven, het hoort er allemaal bij. Bovendien
zweten kinderen veel tijdens de nacht en van een baby is de
warmteregeling nog niet volledig ontwikkeld. Daarom is het heel
handig als je de tijk van een kindermatras kan wassen. Dit vocht
moet goed kunnen verdampen, anders ontstaan er al snel bacteriën en schimmels. Veel leveranciers behandelen bovendien
de matrassen tegen stofmijt, bacterieën en schimmels. Handig
is een afneembare, wasbare hoes die je op 60° C kan wassen,
dan bestrijd je de stofmijt en allerhande bacteriën en houd je het
matras proper en anti-bacteriëel. Heeft de hoes een honingraatstructuur uit stevig, elastisch materiaal waarin de lucht kan circuleren, is de ventilatie optimaal.
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voor een gezond
slaapklimaat
Het merk ABZ, dé Belgische specialist in productie en
innovatie van kwaliteitsmatrassen biedt een waaier aan
kindermatrasjes waar ze terecht fier op zijn. Babyworld
biedt je permanent hun standaardcollectie die staat voor
de pijlers waarop je moet letten bij je aankoop: veiligheid,
steun en ventilatie. Of een maatmatrasje voor een speciaal
babybedje of -park nodig? Bij Babyworld zit je op het juist
adres om dit met de hoogste kwaliteitsnorm van ABZ en
binnen de kortste termijn geleverd te krijgen.
ABZ linkt zijn matrassen aan de dierenwereld, elk met
zijn eigen karakteristieken. Elk van deze standaards voor
Babyworld is afgewerkt met een hoes in Tencel, antiallergisch, klimatiserend en wasbaar op 60°C.
Polyether, stevige standaard

Een bruine beer staat symbool voor kracht en moed,
hij is gekend voor zijn stevige lichaamsbouw. Het hoogwaardig polyetherschuim van ABZ heeft een hoge densiteit zodat het stevig en vormvast blijft, een noodzaak als je
weet dat een baby tot 16 uur per etmaal slaapt.
Pocketveren, de beste binnenvering op de markt.

Kangoeroes zijn buideldieren, super beschermend
voor hun kleintjes. Ze zijn sterk en lenig, net alsof ze op
veren springen. Deze pocketverenmatras van ABZ biedt
bescherming door optimaal ligcomfort. De veren zorgen
letterlijk voor een sterke veerkracht. Ze zijn gevuld met
lucht, dus extra ventilerend. Pocketveren zijn apart verpakt en kunnen niet haperen. De matraskern is bovendien
afgedekt met een laagje hightech koudschuim
Natuurlatex, meer dan gewoon rubber

Ken je een luiaard? Hij hangt het grootste deel van de
dag in een boom. Zijn biotoop is het regenwoud in een
subtropisch klimaat. Niet voor niets dat de latexmatras
van ABZ wordt gelinkt aan dit dier dat staat voor veerkracht, elasticiteit en flexibiliteit.
Koudschuim, de hightech onder de matrassen.

Een witte panter is gekend als slim, veerkrachtig en
uniek. Ook jouw kind is uniek en verdient het allerbeste.
Koudschuim is een slim product met duurzame elasticiteit en hoge densiteit en heeft een unieke veerkracht. Het
resultaat is een hoge vochtregeling, ideaal voor baby’s van
wie de warmteregeling nog niet ten volle ontwikkeld is.
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Airgosafe
Unieke matrastopper, ongeëvenaard zacht en luchtdoorlatend voor
babymatrasjes om oververhitting en verkoeling tegen te gaan. De
onderste laag van de topper dient als matrasbeschermer en is op die
manier ondoordringbaar voor alle vocht, dus bovendien zeer hygiënisch.
Bestaat in alle formaten voor wiegjes, parken en bedden tot junior- en
volwassenbedformaten. www.airgosafe.be
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BabyNomade®

Zorgeloos
slapen

Voorgevormd dekentje, te gebruiken vanaf de geboorte.
Zonder mouwen en met een nestje voor de beentjes waardoor
je je baby snel en gemakkelijk warm kunt inpakken. Opening
met omkeerbare ritssluiting voor autostoelen met 3 en met 5
punten. Zes verschillende high quality stoffen, in verschillende
kleuren, gekozen voor de zachtheid, comfort, warmte en fijnheid. Ook praktisch in de autostoel of draagzak.
www.redcastle.fr

Miracle Blanket®
Dit product geeft ouders gemoedsrust terwijl hun baby slaapt. Door het
uniek ontwerp voelt je baby zich warm
en behaaglijk. Miracle Blanket® helpt
tegen kolieken en geeft je baby rust bij
het inslapen. Door je baby’s bewegingen te beperken, zoals in de baarmoeder, komt hij tot rust en slaapt hij in. De
Miracle Blanket® is bruikbaar tot circa
14 weken. www.redcastle.fr

EXCLUSIEF bij BABYWORLD

ncel
GRATIS hoeslaken Te
el!
bij Wash Cot ton Tenc

Cocoonababy®
De ergonomische poef ‘Cocoonababy®’ voor pasgeboren
baby’s maakt de overgang tussen comfort in de baarmoeder en de eerste maanden draaglijker, te gebruiken tot circa
4 maand. Cocoonababy® verbetert de kwaliteit en duur van
de slaap, vermindert refluxproblemen en plat-hoofd-risico
en beperkt het moro-reflex. Hoeslaken en Cocoonacover
apart verkrijgbaar. www.redcastle.fr

Dekens

Zo zacht als zijde, zo sterk als
polyester, zo makkelijk te verzorgen
als acryl, zo koel en plezierig als
linnen, zo warm als wol, en veel
beter vochtabsorberend
dan katoen.
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Mythos biedt dekens en dekbedden in hoogstaande kwaliteit
vervaardigd uit 100% katoen, Tencel of Bamboo met Aloe Vera.
De dekens zijn anti allergisch, warmte- en vochtregulerend,
bacterie- en schimmelwerend en bevatten geen schadelijke
stoffen. Het Mythos gamma biedt ook matrassen, hoes
lakens, matrasbeschermers in verschillende uitvoeringen en materialen.
www.unicell.be

Hoofdkussentje voor je baby
Hoewel het niet echt nodig is, kan een luchtig
kussentje tegen een afplatting van het hoofdje
wonderen doen. Het is veilig omdat het een
3D-structuur heeft, hygiënisch want het is
wasmachinewasbaar en praktisch, want het
bestaat in 2 maten. www.theraline.de
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96%
TENCEL®

bath

SW E E T DRE AM S

MISS PRINCESS
&
LITTLE FROG

100% PUUR NATUUR
TEMPERATUUR REGULEREND
ANTI-ALLERGISCH
ANTI-BACTERIEEL
ZIJDEZACHT EN LUXUEUS
ECOLOGISCHE PRODUCTIE
GEMAKKELIJK ONDERHOUD
SET DEKBEDEKOVERTREK EN SLOOP

Supreme Sleep Plus
100%
TENCEL®

MA DE
IN EU RO P E

Absoplus

Supreme Sleep

100%
TENCEL®

Rest Easy

beschikbaar in 2 afmetingen

beschikbaar in 2 afmetingen

NEW
DEKEN VANAF GEBOORTE

• 100% natuurlijk deken
• anti-allergisch en anti-bacterieel
• gemakkelijk onderhoud
• kan gebruikt worden vanaf geboorte

... WHAT ELSE!
Baby Sleep

Multi Sleep
DEKBEDDEN IN TENCEL®

doomoo basics biedt een collectie comfortabele en innovatieve producten aan, die zijn
ontworpen om de slaapkwaliteit van de allerkleinsten te verbeteren.

MIS SPRINCES SANDLIT TLEFROG.COM

www.doomoo.com

• 4-seizoenen
• buitenlaag 100% TENCEL®
• vulling 60% TENCEL®
• gemakkelijk onderhoud
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M

et een waslijst aa n v ra gen g ingen we op bezoek bij dé specialist
op het terrein: Joke Muyldermans.
Naast mama van vier is Joke voorzitster van de
Vlaamse Organisatie van Vroedvrouwen, docent
Vroed kunde aan de Erasmushogeschool in
Brussel, heeft ze een getuigschrift van toegepaste
farmacologie en is ze lactatiedeskundige. Tussen
haar druk werk in haar praktijk, stond Joke ons
geduldig te woord en nam ze de tijd om ons op al
onze vragen een afdoend antwoord te geven.
Op welk moment van de zwangerschap
doet men er goed aan een vroedvrouw te
contacteren?

Een zwangere vrouw kan op elk moment van de
zwangerschap bij de vroedvrouw terecht. Dit dus
reeds van het prille begin, voor de vaststelling van
de zwangerschap en de eerste bloedafname. Je
kan bij de vroedvrouw terecht voor de medische
controles, maar daarnaast ook voor voorbereiding op de zwangerschap, geboorte, voeding, het
ouderschap…
Heeft het zin beroep te doen op een vroedvrouw als men al een gynaecoloog heeft?

De vroedvrouw
een warm rustpunt in de zwangerschap

Joke Muyldermans

Een vroedvrouw, wat mag je van haar verwachten bij
een gewone zwangerschap, de bevalling en erna?
En wat als de zwangerschap toch niet zo vlotjes verloopt?
Kan dan beter een gynaecoloog ingeschakeld worden?
Of is de combinatie van beiden het ideaal?
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Joke is mama van vier,
docente Vroedkunde aan
de Erasmushogeschool
in Brussel, lactatiedeskunige en Voorzitter
van de Vlaamse
Beroepsorganisatie van
Vroedvrouwen

In onze maatschappij is er heel wat zorg voorzien
voor zwangere vrouwen, maar je mag dit nooit
zien als een overlap, eerder als aanvullende zorg.
Een zwangere vrouw kan er voor kiezen, bij een
normaal verlopende zwangerschap, haar medische controles bij de vroedvrouw te doen. Voor de
tussentijdse echo’s wordt ze dan doorverwezen
naar de gynaecoloog. Als de vroedvrouwen zaken
opmerkt die niet bij een normale zwangerschap
horen, overlegt ze met de gynaecoloog en verwijst
door indien nodig.
Ook een vrouw die omwille van medische
complicaties voor alle medische controles naar
de gynaecoloog dient te gaan, kan nog terecht bij
de vroedvrouw. Naast de medische begeleiding
bereiden vroedvrouwen de vrouw of het koppel
immers ook voor op het ouderschap, de geboorte,
de voeding. Ook hier hebben aanstaande ouders
nood aan. De vroedvrouw is een warm rustpunt in
de zwangerschap, een goede raadgever en iemand
die je aanmoedigt om te vertrouwen in je lichaam.

Hoe vind ik een vroedvrouw in de buurt ?

Op de website van de Vlaamse Beroepsorganisatie
van Vroedvrouwen www.vroedvrouwen.be vind
je een actuele lijst van de v roedv rouwen in
Vlaanderen (Voor Wallonië kan je terecht op de
website sage-femme.be). Via de zoekfunctie kan
je zoeken per regio, postcode, maar ook op specialisatie van de vroedvrouw als men specifiekere
zorg wenst.
Kan men bij een vroedvrouw terecht voor
advies ivm de bevalling en met haar in
gesprek gaan over de voor- en nadelen van
bv de plaats van bevalling, de pijnbestrijding tijdens de bevalling enz.

Een groot deel van het werk van de vroedvrouw
is, naast de medische controles en opvolging,
begeleiding en voorbereiding van de (toekomstige) ouders. Verschillende thema’s, zoals arbeid,
bevalling, kraamtijd en voeding van de baby, worden aangeboden, zowel in groep als individueel.
Hierbij wordt steeds rekening gehouden met de
wensen en ideeën van de zwangere vrouw of het
koppel. Vroedvrouwen hechten veel belang aan
informeren, zodat ouders zelf een geïnformeerde
keuze kunnen maken.
Kan men bij een vroedvrouw ook terecht
voor emotionele ondersteuning ?

Een zwangerschap, geboorte, jong ouderschap…
het zijn allemaal ingrijpende levensgebeurtenissen die ons emotioneel beïnvloeden. Een luisterend oor en een goed gesprek zijn hier dan welkom. Vroedvrouwen gaan uit van totaalzorg. Er is
aandacht voor de medische opvolging van zowel
moeder als kind, maar ook voor de beleving, het
gevoel bij het ouderschap en de moeder-kindbinding. De vroedvrouw is dan ook de aangewezen
persoon om signalen op te vangen als het anders
loopt dan verwacht. Indien nodig zal zij doorverwijzen naar een psycholoog of therapeut.
Is het steeds dezelfde vroedvrouw die de
begeleiding van één persoon verzorgt?

Zowel in het ziekenhuis als in de thuiszorg zijn
er verschillende vormen van zorg die aangeboden worden. In het ziekenhuis kan je tijdens de
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Vroedvrouwen hechten veel
belang aan informeren, zodat
ouders zelf een geïnformeerde
keuze kunnen maken

tal kilometers rondom hun praktijk of woonplaats.
Er zijn vroedvrouwen die volledig zelfstandig werken en
anderen die in loondienst werken van een groepspraktijk of
organisatie. De zorg die ze bieden is uiteraard hetzelfde.
Wat met de kosten?

zwangerschap bijvoorbeeld steeds opgevolgd worden
door dezelfde vroedvrouw, maar dit is dan niet noodzakelijk de vroedvrouw die er bij de bevalling of in het postpartum zal bij zijn. Uiteraard wordt er tijdens een bevalling of erna zoveel mogelijk gestreefd naar opvolging door
dezelfde vroedvrouw binnen één shift.
In de thuiszorg heb je vroedvrouwen die één-op-één
zorg bieden. Er zijn ook vroedvrouwenpraktijken of –
teams waar verschillende vroedvrouwen samenwerken.
Dan kan het zijn dat meer dan één vroedvrouw je zwangerschap of de periode na de geboorte opvolgt. Er wordt
steeds gestreefd naar zoveel mogelijk dezelfde vroedvrouw, een vroedvrouw waar de ouders zich goed bij
voelen zodat een vertrouwensband kan opgebouwd
worden.
Wat als iemand vindt dat een vroedvrouw die men
toegewezen krijgt, als persoon niet bij haar past?

Iedereen heeft recht op vrije keuze van zorgverlener. Het
kan zijn dat het niet klikt met een bepaalde persoon. In
het ziekenhuis krijg je inderdaad meestal een vroedvrouw
toegewezen. Indien dit contact moeilijk verloopt kan dit
besproken worden.
In de thuiszorg is het vaak zo dat ouders kiezen voor
een bepaalde vroedvrouw of organisatie. Vanuit de
beroepsorganisatie willen we toekomstige ouders stimuleren om reeds tijdens de zwangerschap contact op te
nemen met de vroedvrouw. Zo kunnen ze kennis maken
en kan een vertrouwensband opgebouwd worden. Indien
het toch niet klikt, kan het koppel dit bespreekbaar maken
en eventueel gegevens vragen van een collega vroedvrouw
of zelf een andere vroedvrouw zoeken.
Werkt een vroedvrouw altijd samen met één bepaalde kliniek? Is ze volledig zelfstandig of hoe
gaat dat eigenlijk?

Vroedvrouwen in de thuiszorg werken voor de postnatale
thuiszorg dikwijls samen met verschillende ziekenhuizen.
Zij werken per regio en zijn actief binnen een bepaald aan-

Er zijn geconventioneerde vroedvrouwen en niet-geconventioneerde vroedvrouwen. Of een vroedvrouw al dan niet
geconventioneerd is vind je eveneens terug op de website
www.vroedvrouwen.be.
Geconventioneerde vroedvrouwen houden zich aan de
tarieven vooropgesteld door het RIZIV. Dit betekent dat de
zorg 100% wordt terugbetaald door het ziekenfonds. Het
kan wel zijn dat een vroedvrouw een administratieve kost of
een verplaatsingsvergoeding aanrekent. Dit dient zij tijdens
het eerste contact met de ouders te bespreken.
Niet-geconventioneerde vroedvrouwen zijn vrij te vragen
wat ze willen. Ouders krijgen een terugbetaling van 75% van
het vooropgesteld bedrag door het RIZIV, ongeacht van wat
ze zelf betaalden voor de consultatie of het huisbezoek.
Wat mag men verwachten van een vroedvrouw
tijdens de bevalling en wat niet?

Een vroedvrouw is opgeleid om autonoom de arbeid en
bevalling op te volgen en uit te voeren als deze normaal
verloopt. Van zodra zij een complicatie opmerkt, wordt de
gynaecoloog erbij geroepen.
De vroedvrouw zal tijdens de arbeid en bevalling mama
en baby medisch opvolgen. Daarnaast besteedt ze heel wat
tijd aan de ondersteuning van de vrouw: begeleiding bij de
ademhaling, het nemen van verschillende posities, ondersteuning bij het opvangen van de weeën,…
Hoelang kan men doorgaans beroep doen op een
vroedvrouw na de bevalling?

Het RIZIV heeft terugbetaling voorzien tot de leeftijd van
1 jaar van de baby. Uiteraard is het zo dat de eerste dagen
na ontslag uit het ziekenhuis, de vroedvrouw intensiever
aanwezig zal zijn dan later in de kraamtijd. Maar indien een
mama plots pijn ervaart bij de borstvoeding op 3 maanden,
kan ze zeker de vroedvrouw opnieuw contacteren.
Een boeiende job!

Ja, aan afwisseling geen gebrek. Elk koppel, elke vrouw,
elke bevalling is uniek. Het is ook mooi te ervaren dat elke
vrouw bij een bevalling steeds opnieuw in contact komt
met haar instinctieve capaciteiten om haar kind veilig op te
wereld te zetten.

SOFT, COLOURFUL & ORGANIC
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P L AY T I M E
1

Timboo, super
bambootextiel
Bamboe kan door zijn holle structuur veel vocht opnemen. Bamboe is
soepel en superzacht en heeft van nature anti-bacteriële eigenschappen, de gedroomde kwaliteiten voor de hypergevoelige huid van
baby’s. De Timboocollectie – op basis van bamboe – is milieuvriendelijk
en biologisch afbreekbaar. Goed voor je kindje, goed voor de natuur!
www.timboo.eu

2

4

3

Laat je inspireren door de wereld die Koeka creëert voor de allerkleinsten. De producten van Koeka zijn
praktisch en functioneel, maar stralen ook net dat tikkeltje meer. Door de zachte kleuren & rijke stoffen
zijn de collecties perfect te combineren. Van dekentjes tot slabbetjes, alles voor onderweg en voor de
leukste badtijd, Koeka biedt een geheel assortiment. Bekijk de volledige collectie op www.babylonia.eu.

1. Slabbetjes
2. Slaapzak zonder mouwen en
opening achteraan voor de
gordel van het autostoeltje
3. Hoezen voor autostoelen
4. Slabbetje met lange mouwen
5. Hoes voor relax

5
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the original cuddledry
Uit het bad en meteen in de armen van mama of papa.
Met de Cuddledry handdoek heb je je handen vrij om je baby uit het
water te tillen en blijf je zelf ook droog. En je baby? Die nestelt zich in
een heerlijk warme en zachte dubbele laag bamboe en puur katoen.
Het is eenvoudig, het is veilig en wat is er nu leuker dan samen
knuffelen na het badje?
www.babylonia.eu

#cuddlethemclose

Natuurlijke verzorging.
Net zo puur als moederliefde.
Als er een kindje geboren wordt, wordt er ook een
moeder geboren. Een moeder die van nature weet en
voelt wat haar kindje nodig heeft. Het allerbeste. Het
zachtste. Het puurste. Eerlijke producten die je blind
kunt vertrouwen. Alle babyverzorgingsproducten van
Weleda zijn op basis van Calendula, dat een verzachtend en beschermend effect heeft op kwetsbare
babyhuidjes.

Weleda. Puur natuur, net als jij.

www.babylonia.eu

Natuurlijk verzorging
voor baby’s & kids

Baby Shower Glove™
Handschoen in grappige
dierenuitvoeringen om betere
grip op je baby te krijgen
tijdens het douchen.
www.invented4kids.com
malin_agency

S oft & C lean

S oft & C lean

Zalig!
Een eerste
badje voor
je baby

Quax luiertafel HIP en badmeubel SMART

Een heerlijk intiem moment, dat
eerste badje of samen met baby
de douche in. Even goed voorbereiden en jullie kunnen genieten
van dat quality-moment! Laat de
telefoon maar rinkelen, de rekeningen voor wat ze zijn, dit moment is heilig!

E

en badmeubel of luiertafel kan mooi zijn
maar moet in de eerste plaats praktisch zijn
want dit wordt het centraal meubel waar je
best alles in kan bewaren en waarin, -op of -rond je
baby verzorgd wordt.
Neem je een douche met je baby, gebruik dan een
antisliphandschoen want zo heb je meer greep op
je baby’s gladde huid. Een badje geven doe je in
een badmeubel, een traditioneel babybadje (evt.
met badstaander) of een babybademmer waarin je
baby rechtop kan zitten. In een babybademmer voelen baby’s zich veilig geborgen, net zo veilig als in
mama’s buik.
Een badthermometer voor de temperatuur van het
badwater is onontbeerlijk (37 °C is ideaal), net zoals
natuurzuivere verzorgende badolie en babyzeep. Als
het niet geïntegreerd is in het babybadje, is een apart
badzitje een aanrader. Daarmee heeft je baby een
steuntje in de rug en jij een hand vrij om van het
baden dat ietsje meer te maken.
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Avent
Babyverzorgingsset
Alle essentiële producten
voor de babyverzorging in
één complete set.
www.philips.be/avent

Essentials voor
babyverzorging

Voor de verzorging na het badje heb je deze spulletjes nodig: een praktisch en zacht antislip verzorgingskussen en nette kleertjes: onontbeerlijk!
De kleinigheden binnen jouw – maar niet baby’s –
bereik: een zachte handdoek en badcape, verse luiers en wattenstaafjes, een nagelschaartje, een neuspeertje, een zachte borstel, kam en billenzalf. Zijn
zachte opgewarmde knuffel komt ook hier zeker van
pas. Die blijft beslist nog langer dan tijdens deze verzorging heerlijk dicht bij je baby.

Een badje geven is vooral organisatie: zorg dat je alles bij de hand hebt
zodat je je baby geen seconde uit het
oog moet verliezen. Een shampoo
heb je de eerste keren niet nodig,
wel lekker warme handdoeken, verzorgingsproducten, frisse kleertjes,
een verse luier en het verzorgings
kussen met de zachte hoes errond.
En met jouw liefdevolle aanpak is
het volop qualitytime samen!

Avent digitale Bad- &
kamerthermometer
Meet zowel de temperatuur van de
babykamer als van het badwater en is
tevens een leuk en veilig badspeeltje.
www.philips.be/avent

Calendula
Elodie Details badcape

TIP
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Eens het bad of de douche uit, begint baby’s verzorging. Zorg dat de temperatuur buiten het badje ook
aangenaam warm is. Je baby zal kirren van genot van
de warmte, het lichaamscontact en de liefdevolle
aanrakingen, misschien het moment voor een beetje
massage? De huid is immers een belangrijk middel
in de communicatie van baby’s. Probeer eens je handen gelijkmatig van linksboven naar rechtsonder
en rechtsboven naar linksonder van baby’s bovenlichaam te strelen terwijl baby recht voor je op zijn
rugje ligt. Bij deze diagonale aanrakingen schakelen
de hersenen automatisch op ontspanning over. Goed
voor de bloedsomloop zijn gewone strijkende bewegingen van kop tot teen vanuit de buikligging.

Niet alleen voor buiten, maar ook voor binnen heeft
Elodie Details een wondermooie collectie met stijlvolle, zachte spullen. Van speeltapijten, beddengoed en
opbergmanden, tot muziekmobieltjes en deze superschattige badcapes. www.babymatters.com

Verzorgende olie en haar- en
bodyshampoo van Weleda.
www.weleda.be

Squishy changing mat
Handig, zulk een superzacht
verzorgingskussen, ‘warm-totouch’ voor comfortabele en
veilige luierverversingen.
www.unicell.be

Hooded towel
De zachte katoenen Shnuggle
handdoek is gemakkelijk aan en
uit te doen en heeft de perfecte
maat om je baby in te pakken.
Met kap om de baby warm te
houden. www.unicell.be

Light-Up Diaper Caddy van skiphop

Pebbly® Thermometer

Verzorging voor elk moment, ook ’s nachts.
Alle spullen voor baby’s verzorging in één
handig mandje met compartimenten en
verlichting aan de beugel. www.hebeco.be

Geavanceerde digitale badthermometer met
extreem accurate temperatuursensor, meet zo’n
5 keer per seconde. De LED lichtjes tonen snel
aan wanneer het water veilig is. www.unicell.be
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HOPPA - JONG, SPEELS, EEN TIKKELTJE ONDEUGEND.
VOOR DE SCHATTIGSTE BABY’TJES EN DE GROOTSTE KAPOENEN.
Ontdek de leuke range aan badcapes, slabbetjes, bijtringen, tutdoekjes, ...
in een speels patroon waarbij Sam de beer en Elise het konijn
de kindjes meenemen op een ontdekkingstocht.
Ontdek je al de verschillende gezichtjes?
En natuurlijk blijven onze Tino’s, Floppy’s, Sisco’s, ...
de beste vriendjes.

1

Het Hoppa-gamma is gemaakt van 100% organic cotton,
‘natural comfort’ blijft onze top prioriteit.

Ruimtebesparend badsysteem Camélé’O

Spelen, knuffelen, gillen en rondrennen.
Rustig met een popje of net heel actief.

Een badje in antislip met brede randen om
makkelijk te verplaatsen. Een inklapbaar en
demonteerbaar onderstel. Een lichtgewicht
verzorgingstafel met uitschuifbare zijladen,
die ook op een badkuip, een commode en
een bedje past.

Leef je uit! en 1-2-3 - Hoppa!

2

5

3

4
6

7

www.babylonia.eu

1. Ergonomisch potje met apart binnenpotje voor gemakkelijke reiniging. 2. Opbergmandje met talloze opbergruimtes. Leeg geleverd.
3. Exacto 4-in-1 infrarood thermometer voor zowel de omgeving, het
oor of het voorhoofd. 4. Tomydoo en Minidoo Evolutieve neussnuiters
voor baby’s vanaf de geboorte tot peuters. Tomydoo gebeurt elektrisch,
Minidoo manueel. 5. Verzorgingsmandje met thermometer, schaartje,
badhanddoek, kam en borstel. 6. Lotus Thermometer Digitale thermometer, zowel geschikt voor het bad als voor de omgevingstemperatuur.
7. Set badaccessoires met thermometer, nagelknipper en een kam en
borstel, alles aan een ring met sluithaak.
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Betaalbare
kwaliteit
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Bo & Bing

www.bebe-jou.be

new

Timmy Basic, superzachte, kwaliteitsbadstof
Samen met Timmy hebben we een collectie essentials uitgewerkt, Timmy Basic. De afwerking en de kwaliteit zijn zo goed
dat de producten na veel wasbeurten nog als nieuw blijven. Exclusief
verkrijgbaar bij de Babyworld-partners in duurzame kleuren: wit, rose,
greige, antra, velvet blue en lindegroen.

www.lumababy.nl
90
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ok baby Flipper

beautiful | ethical | organic

Handig badstoeltje
voor het baden van je
kindje (6-15m)

Pigeon van Organics for Kids ontwikkelt bijzondere,
duurzame en doordachte accessoires & gifts uit het mooiste
biologisch katoen. Rompertjes, slaappakjes, dekentjes en
mutsjes allemaal verkrijgbaar in verschillende hippe print!
Alle artikelen zijn gemaakt van heerlijk zacht 100%
biologisch katoen - GOTS gecertificeerd.
100%
BIOLOGISCH
KATOEN

Cuddle & Bubble
De Cuddle & Bubble van Chicco is comfortabel voor baby’s en praktisch voor ouders. Alles
in één: verzorgingstafel met opbergruimte en
ergonomisch badje, regelbare structuur en
compact opplooibaar. www.chicco.be

Ontdek al het moois op www.babylonia.eu.

OK Baby Onda Slim
Opvouwbaar babybadje met lig- en zitstand
voor baby’s van 0 tot 12 maanden. Makkelijk
op te bergen en handig voor op reis. Het
badje is voorzien van antislippoten.
www.babimex.be

Ok Baby Buddy

100% biologisch katoen hoeft niet saai te zijn.
Ontmoet Olivier. Met zijn lange neus
en vlekjes een grappige vriend voor de
kinderkamer. Olivier is beschikbaar in
verschillende uitvoeringen: een kussen, een
dekentje, tutketting, ... De 2 zussen van Brouk
Sisters tonen dat biologisch katoen niet saai
hoeft te zijn. Olivier tovert een lach op ieders
gezicht.

www.babylonia.eu

Comfortabel badzitje voor je baby voor het
baden in een badkuip. Makkelijk te bevestigen
d.m.v. krachtige zuignappen. Met antislip
zitvlak. Aanbevolen leeftijd: van 0 tot
8 maanden. www.babimex.be

Modern klein privébadje
Een veilig, klein en comfortabel
badje voor je baby in een modern
design. Handig, plaats- en waterbesparend (slechts 2 l water
nodig). Een schuimrubberen ruggensteun en bodemverhoging
voor steun en veiligheid van de
allerkleinsten. Bodem is in antislipmateriaal. Een staander in optie.
www.unicell.be

ok baby Jelly
Badzitje uit zacht geperforeerd
rubber, ademend en makkelijk
af te spoelen (0-8m)
www.babimex.be
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1

Kit & Kin

1. Fleet stapelbare bootjes om water mee op te scheppen en
uit te gieten. 2. Marco badspeeltje dat oplicht bij contact met
het water. 3. Chomp knijp op zijn staart en vang de baddiertjes. 4. Cogs een wateraangedreven keten bouwen in bad!
5. Whale Pod en Frog Pod originele opbergkits voor badspeeltjes, met afneembare schep om speeltjes op te vissen.

Ecologische wegwerpluiers, het beste voor jou, je
baby en de omgeving. Een alternatief voor wasbare
luiers met minimale belasting van het milieu. Terwijl
het bij de gekende luiers tot 500 jaar duurt voordat ze afgebroken zijn, zijn deze van Kit&Kin binnen
slechts 3-6 jaar afgebroken. www.babylonia.eu

www.booninc.eu

5

Intelligent Potty van Quax
Interactieve zindelijkheidstraining
met een knipoog: na het plassen
krijgt je peuter een boodschap te
horen die je zelf hebt ingesproken.
www.intelligentpotty.com

Primanova luieremmer
Korbell Luieremmer
De Korbell is van goede kwaliteit,
dat maakt dat de geurtjes niet langs
de wand ontsnappen. De bediening van de Korbell luieremmer is
zeer eenvoudig met de hand of de
voet mogelijk. Zo kun je de Korbell
bedienen met je baby op je arm.
www.korbell.com
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Stijlvolle luieremmer gemaakt van aluminium en staal die geen vieze geurtjes
absorbeert. Bestaat uit 2 compartimenten waardoor geen geur ontsnapt tijdens
het openen en beide compartimenten zijn
volledig geurdicht door flexibele afdichtingen. Wordt gebruikt met standaard vuilniszakjes. Makkelijk te openen met 1 hand.
www.mercatortrading.be

Stack ’N Spray Tube Fountain

Flow ’N Fill Spout

Een echte fontein met 5 bootjes en figuurtjes
in het bad! Badtijd ... pleziertijd van 1 tot 6 jaar.
Mooie verpakking dat kinderoogjes doet blinken.
www.euromass.be

Badspeelgoed voor kleine ontdekkers.
Duurzaam plezier met veel badwater dat
vloeit en stroomt. www.euromass.be
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DE ALLERBESTE KINDERSCHOENTJES!

Melktanden
in topconditie

Al 25 jaar maakt Bobux de beste schoentjes voor kindervoetjes.
Er wordt continu geïnvesteerd in research. Maar wat goed is, moet
ook mooi zijn! Schoentjes ontwerpen die stijlvol én goed zijn voor
kinderen, dàt is de missie van Bobux.

SOFT SOLE
SIZE 16-32

binnenhuisslofjes vanaf baby tot 5 jaar

1

Jack n’ Jill
Jack ‘n Jill, een biologisch
gecertifieerd totaalcollectie
voor gezonde tandhygiëne
vanaf het eerste tandje.
1. Bio Toothbrush & Toothpaste
2. Silicone Finger Brush Stage 1
3. Silicone Toothbrush Stage 2
4. Cup Bunny
www.malin-agency.be
malin_agency

2

3

Bobux wil de natuurlijke ontwikkeling van kindervoetjes bevorderen, zodat onze
kindjes hun hele leven lang gezonde voeten hebben.

4

TIP
Des te meer stimuli je kind krijgt door een bijtring, hoe
beter het gehemelte en de tanden zich ontwikkelen. Zowel
zuigen, bijten en slikken worden gestimuleerd. Bovendien
helpt een bijtring de pijn van doorkomende tandjes te
verzachten en zorgt hij voor afleiding in deze lastige fase.

STEP UP

I-WALK

KID+

eerste stapschoentjes

peuter -en kleuterschoentjes

kinderschoentjes

SIZE 18-22

SIZE 22-26

SIZE 27-33

Bijtring van Play at Slaep

Mammibb
Mamaketting van siliconen parels met
verzachtende functie voor doorkomende
tandjes. www.hebeco.be
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Een merk, dat is ontwikkeld
voor de vaders, moeders en de
gevers met hart en gevoel voor
eerlijke materialen die stijl en
speelsheid uitstralen.
www.slaep.nl
malin_agency

www.babylonia.eu
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orstvoeding is gedurende de eerste zes maand
stellig de beste keuze, zowel voor je baby als voor
jou. Gedurende deze periode zit in borstvoeding
alles wat je baby nodig heeft, zowel alle voedings- als
afweerstoffen tegen ziekten. Jou helpt het o.a. om weer
op gewicht te komen. Ook de psychische band tussen jou
en je kind wordt intenser bij borstvoeding. En toch ... lukt
het niet om borstvoeding te geven, om welke reden ook,
dan is flesvoeding een goed alternatief. Weer aan het werk
gaan vraagt bij borstvoeding wel wat meer voorbereiding.
Borstvoeding is niet louter een kwestie van aanleggen en
klaar. Er moeten dikwijls wat obstakels overwonnen worden. In het begin kost het heel wat meer dan gewoon wat
moeite. Jij en je baby moeten het leren, en dat vraagt soms
wat tijd. Op www.borstvoeding.com vind je hierover nuttige
informatie.

Freestyle™
De Freestyle™ is de kleinste dubbele elektrische
borstkolf ter wereld met de nieuwste kolftechnologie
en biedt maximale mobiliteit, vrijheid en flexibiliteit.
De Freestyle heeft een oplaadbare accu, verlicht display en geheugenfunctie. Wordt geleverd in trendy
schoudertas. www.medela.be

Tip van een lactatiekundige

Een fopspeen wordt op een andere manier in de mond
genomen dan de borst. Niet zelden leert je baby daardoor
een verkeerde techniek van drinken aan. De eerste twee
weken kun je daarom beter niet permanent een speen
geven.
Wij als Babyworld partners, helpen je graag met onze deskundigheid over de hulpmiddelen die geboden worden om
van het voeden van je baby geen gezeul te maken, zelfs het
tegendeel is mogelijk: een bijzonder moment van rust voor
jou en je baby.

Borstvoeding of de fles... een keuze
waar je best even bij stilstaat

Alles over
borstvoeding
Als je baby geboren is, is het volop genieten geblazen.
Zorg er dus voor dat je goed geïnformeerd bent over
borst- en flesvoeding. Dat is tenminste wat lactatiekundigen zeggen. Eénmaal je baby er is, moet je natuurlijk meteen aan de slag. Om goed voorbereid te zijn op de komst
van je baby kan je al wat rondsnuisteren op internet, je
informeren bij de vroedvrouw of lactatiekundige, een
voorlichtingsavond bijwonen, Kind & Gezin opzoeken, ...
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Een voedingskussen

Al tijdens de zwangerschap is een voedingskussen hét
hulpmiddel bij uitstek om je juiste slaaphouding te vinden. Het geeft je dat extra steuntje in de rug dat je op
dat moment best kan appreciëren. Bovendien kan je het
gebruiken tijdens het voeden zodra je baby geboren is:
je legt het kussen op je schoot en je baby heeft de juiste

Carriwell
Hoogwaardige, betaalbare en functionele
zwangerschaps- en
borstvoedingslingerie.
Speciaal ontwikkeld voor
jou als moeder en afgestemd op iedere fase
van je zwangerschap én
borstvoedingsperiode.
www.babylonia.eu

hoogte om gevoed te worden, jij hebt je handen vrij om
bijvoorbeeld je baby te strelen.
Een voedingsbeha

Een goede voedingsbeha heeft ondersteunende cups maar
ook handige openingen voor het geven van borstvoeding.
We raden aan een rekbare beha te dragen tot bij de bevalling. Een voedingsbeha koop pas je best op het moment
je hem nodig hebt, na de zwangerschap. Je borsten zullen
nog groeien eens je baby geboren is en de melkproductie
op gang komt. Er moet ook nog wat ruimte voorzien worden voor een borstcompres. Anderzijds zal de omvang van
je ribbenkast na de bevalling afnemen.
Een borstkolf

De eerste dagen na de geboorte gebruik je een kolf om
de borstvoeding op gang te brengen. Ga je na een aantal
weken werken of wil je eens een dagje weg, dan kun je je
moedermelk af kolven, zodat iemand anders je baby kan
voeden als jij er even niet bent.

TIP
Je kan gerust borst- en flesvoeding
combineren. Dit doe je echter best
niet vanaf het begin. In het begin is
het belangrijk dat je borsten frequent
worden gestimuleerd om melkkliertjes te activeren. Later kan je, als het
nodig is, de melkproductie verhogen
en verlagen: dan kan je borstvoeding
vervangen door flesvoeding zonder
dat je melkproductie achteruitgaat.
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Voedingssjaal van Lässig.
www.laessig.com

De nieuwe generatie
zoogkompres van NûbyTM.

www.nuby.be

Een combinatie van comfort en
vrouwelijkheid

Een goeie kolf hoeft niet duur te zijn, een handmatige
kolf is voldoende als je de kolf één of twee keer per dag
gebruikt, als je soms even het huis uitgaat of deeltijds
werkt bijvoorbeeld. Wens je meer te kolven, dan zal een
elektronische kolf comfortabeler en sneller zijn. Dit zal
zeker het geval zijn wanneer je voltijds werkt. Een dubbelzijdige elektrische kolf heeft als voordeel dat je in de
helft van de tijd klaar bent, maar ook dat je meer melk
kolft, met een hogere voedingswaarde dan bij enkelzijdig
kolven.

Voor de dag ontwierp NûbyTM ultra absorberende
kompressen die zacht en dun zijn. Ze zijn
beschikbaar in het klassieke wit of in stijlvol
zwart. Zo geven we vrouwen de mogelijkheid de
kompressen te combineren met de kleur van het
ondergoed.

Een voedingssjaal of aangepaste kledij

Niet voor iedereen een pretje om in het openbaar borstvoeding te geven. Er zijn speciale voedingssjaals die je
op verschillende manieren kan gebruiken: als cape, sjaal,
stola en bolero. Ook shirts, pulls en kleedjes met een extra
flap over de borst zijn uitgedacht voor je discretie en je
comfort. Een extraatje is dat je ook je rug op die manier
lekker warm kan houden.

Het nachtkompres kreeg dan weer extra
soepelheid en katoen, voor eenxé veilig en
comfortabel gevoel tijdens het slapen.

Zoogcompressen

Om lekkende melk op te vangen kan je opteren voor wegwerp- of wasbare compressen en compressen in sylicone.
Hou er rekening mee dat wegwerpcompressen iets minder
absorberen.
Borstschelpen, tepelhoedje, kloofzalf

Deze hulpmiddelen zijn alle drie geschikt bij kloven in de
tepels. De borstschelp en het tepelhoedje zorgen er bovendien voor dat een ingetrokken tepel naar buiten komt en
dat deze vrij blijft van kleding zodat er meer zuurstof bij
de tepel kan komen en sneller kan genezen. Een borstschelp vangt daarnaast ook eventuele lekkende melk op.

Tepelhoedjes van Avent
Goed hulpmiddel voor veel vrouwen om hun
baby aan de borst te krijgen, voor gewenning
aan borstvoeding en voor de overgang naar
borstvoeding via de fles. Ze hebben de vorm
van een vlinder om je baby meer huidcontact
te geven met je borst. Je baby kan hierdoor
je huid nog steeds voelen en ruiken.
www.philips.be/avent

TIP
Zoogcompressen Lilipadz
Ze helpen het lekken van moedermelk te
voorkomen. Lilipadz gaan lang mee en zijn
onzichtbaar en veilig onder strakke kledij.
www.babylonia.eu

102

• Borstvoeding is de beste voeding voor de groei en
de hersenontwikkeling van je baby.
• Borstvoeding biedt de beste bescherming tegen
obesitas en niet-overdraagbare ziekten zoals astma
en diabetes.
• Zelfs levensbedreigende ziektes, ademhalingsinfecties
en spijsverteringsziekten worden voorkomen door
borstvoeding.

Ultra-absorberende
dagkompressen 30stk
Wit

Ultra-absorberende
dagkompressen 30stk
Zwart

Ultra-absorberende
nachtkompressen 30stk
Wit

Goed voorbereid
voor een onbezorgde
borstvoeding
Door borstvoeding te geven, geef je jouw baby de beste start. Moedermelk bevat namelijk alle
belangrijke voedingsstoffen en antistoffen die je baby nodig heeft om te groeien en zich optimaal
te ontwikkelen. Medela is er voor jou en je borstvoeding, met kwalitatieve producten ontwikkeld uit

De kolven van
Medela werken met
de 2-Phase Expression
Technologie, gebaseerd op het
natuurlijk drinkgedrag van je baby.
Door dubbelzijdig te kolven met deze
technologie heb je tot 18% meer
melk per dag. Dat is wel een
flesje moedermelk per
dag meer!

Je persoonlijke borstkolf
Als je borstvoeding goed op gang is, kun je gaan kolven. Medela heeft verschillende persoonlijke borstkolven, passend bij
elke situatie en bij elke mama. Ze zijn compact en handig mee te nemen. Zo kun je gewoon een dagje weg of weer aan
het werk en kan je baby toch van jouw moedermelk genieten.

wetenschappelijk onderzoek en met kennis, advies en ondersteuning wanneer jij dat nodig hebt.
Moedermelk bewaren
Je afgekolfde melk bewaar je veilig, hygiënisch en gemakkelijk in onze Moedermelkbewaarzakjes. Handig om je melk in te
bewaren, mee te nemen én op te warmen. Bespaart ruimte in je vriezer én ze zijn veilig en hygiënisch dankzij een dubbele
lekvrije sluiting.
Met deze 6 tips ben jij voorbereid op een onbezorgde borstvoeding.
Hygiëne en veiligheid
Verzorging voor pijnlijke tepels en alle andere gevoelige plekjes
PureLan tepelzalf van Medela is gemaakt van 100% natuurlijke lanoline en biedt
extra verzorging als je last hebt van droge of gevoelige tepels. Het is ook perfect
voor droge babybilletjes of andere gevoelige plekjes.
Borst en fles veilig combineren
Een ander voordeel van kolven is dat ook papa, oma of iemand anders je kindje
kan voeden. Met Calma zijn borstvoeding en voedingen met de fles makkelijk te
combineren. Door het unieke vacuümsysteem regelt je baby zelf de melkstroom en
kan je baby drinken, ademen en pauzeren net als aan de borst. Vertrouwd en veilig
voor je baby én voor jou!

Steriliseer in 3 minuten jouw moedermelkflesjes en andere kolfaccessoires in onze QuickClean Magnetronzakken. Bespaart ruimte
in de keuken. Iedere zak is 20 keer te gebruiken. Handig voor
gebruik op het werk en op reis.
24/7 persoonlijke ondersteuning
Medela ondersteunt je ook met een handige app met artikelen
en tips van onze deskundigen over zwangerschap, borstvoeding
en afkolven. Bovendien kun je alle belangrijke gegevens van je baby
én je kolfsessies bijhouden. Download de MyMedela app gratis
via mymedela.be of in de appstores.
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S-fles van Difrax
Unieke S-vorm vermindert de kans op
spugen, boertjes, buikkrampjes en oorpijn want ze zorgt dat de speen altijd
gevuld is met voeding en niet met lucht.
De bodem kan je losdraaien, makkelijk te
reinigen dus. Deze vorm zorgt ook voor
een betere zithouding van de ouder.
www.difrax.com

Glazen flessen van Avent
Easy Start Anti-koliekflessen van MAM
Deze antikoliek-startersrange van Mam zorgt
voor gelijkmatig, natuurlijk drinken. Het bodemventiel regelt de druk zodat je baby minder
lucht hapt. De brede openingen zorgen voor
een gemakkelijke reiniging. De Mamflessen zijn
zelfsteriliserend in de microgolfoven.

Flesvoeding
Voor elke jonge moeder is het voeden van haar baby één
van de meest emotionele en fijne momenten. Dankzij
oogcontact en huid-aan-huidaanrakingen, wordt de band
tussen moeder en kind sterker. Moedermelk is daarbij nog
altijd de beste keuze, maar dat hoeft niet te betekenen dat
borstvoeding de enige optie is.

M

oeder Natuur heeft ervoor gezorgd dat moedermelk boordevol vitamines en voedingsstoffen zit, heel belangrijk voor de eerste zes
maanden van het leven. Daarom krijgt moedermelk van
alle gezondheidsexperts een beoordeling van vijf sterren.
Sommige moeders willen borstvoeding graag combineren met flesvoeding. Dat geeft hen de nodige rust. Zo kan
iemand anders de voedingen wel eens overnemen, ook ’s
nachts en dat zorgt beslist voor een heuse verademing.
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Babyworld partners hebben de kennis over de producten
die je nodig zal hebben voor flesvoeding. We geven je hier
graag een algemeen overzicht en nuttige weetjes over de
voeding van je baby. Er bestaat immers een veelvoud aan
kwaliteiten, modellen en maten en wat eruit kiezen, het is
echt geen sinecure!
Flescomfort

Welke fles de beste keuze is, hangt af van de behoeften

van jou en je baby. Een ergonomische vorm maakt het
voor jou best comfortabel, je baby kan ze later ook gemakkelijk zelf vastnemen.
Flesjes met een brede hals laten zich gemakkelijk vullen
en reinigen.
Als fleskwaliteit heb je de keuze tussen een glazen en
een fles in kunststof. Glazen versies blijven onveranderd
mooi, zelfs na veelvuldig gebruik, natuurlijk breken ze wel
makkelijk. Ze zijn ook best zwaar voor baby’s die zelf hun
fles leren vasthouden. Plastic is licht en onbreekbaar, maar
krijgt sneller gebruikssporen.
Qua vorm heb je ronde f lesjes, f lessen in S-vorm en
driehoekige f lessen. Een rond f lesje van 125 ml is heel
geschikt voor de eerste periode. Dit kleinste flesje kan je

Melly Plus,
handige hulp onderweg
Een UV sterilisator voor
flesjes en spenen die op
UV-stralen werkt, ideaal voor onderweg. Hij
moet niet gespoeld worden, is geruis- en smaakloos en steriliseert in
slechts 3 minuutjes.

Het meest natuurlijk en milieuvriendelijk product. Het zuiverste glas van farma
ceutische kwaliteit is hittebestendig en
blijft glashelder, ook na veelvuldig gebruik.
Geavanceerd antikrampjessysteem met
dubbel ventiel. De speen heeft een innovatief ontwerp met comfortkussentjes dat lijkt
op een borst en stimuleert zo het natuurlijk
aanleggen. www.philips.be/avent

later gebruiken voor sap en voor water van je opgroeiende
peuter. Een f les in S-vorm, een ergonomisch gevormd
flesje en een driehoekige fles, ze liggen heel goed in hand.
Denk er toch steeds aan dat de fles na elk gebruik grondig
moet kunnen gereinigd worden.
Sommige baby’s hebben bij het voeden met een f les
vaker last van buikkrampjes of oprispingen. Het zou
kunnen dat je baby te veel lucht binnenkrijgt tijdens het
drinken, waardoor de vertering pijnlijk is, of er te veel
gas in de darmen geproduceerd wordt. In dat geval kies
je beter voor een fles met antikoliekventiel, dat de lucht
weghoudt uit de buik van je baby. Daarbij is het ook
belangrijk dat je let op de houding van de baby en van de
fles. Een baby die rechtop zit en die kan drinken uit een
fles waarvan de hals en de speen al gevuld is met melk, zal
minder luchtbellen inslikken tijdens het drinken. Het is na
de voeding ook altijd een goed idee om zachte klopjes te
geven op de rug van de baby, om overtollige wind vrij te
laten komen.
Reinigen van flessen

Daarvoor gebruik je een flessenborstel die uitsluitend voor
flesjes en spenen gebruikt wordt. Tot de leeftijd van zes
maanden moeten flessen en spenen ook dagelijks gesteriliseerd worden. Dat kan met een sterilisator voor de
microgolfoven of met een elektrische sterilisator. Om te
drogen zet je flessen en spenen omgekeerd op een propere
keukenhanddoek of je hangt ze aan een droogrek.
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De beste speen voor je baby

Voor pasgeborenen is een brede speen op het flesje ideaal,
het kersmodel is het meest courante. Voor baby’s die al
sinds hun geboorte borstvoeding krijgen, is de confrontatie met een fles soms vreemd en onwennig.
Wil je overschakelen op f lesvoeding dan is de beste
keuze ook deze brede speen met een natuurlijke tepelvorm, omdat dit het meeste lijkt op de natuurlijke
voeding. Toch hebben baby’s dikwijls een voorkeur voor
andere modellen.
Je baby heeft niet alleen een behoefte aan eten maar
heeft ook een grote zuigbehoefte. Daarom neem je in het
begin een speen met een klein gaatje zodat de melk niet
te snel stroomt en je baby zich overeet of hij de voeding
teruggeeft. Een goeie richtlijn is dat je baby een 20-tal
minuten moet doen over een flesje.
Zuig- en fopspenen zijn verkrijgbaar in silicone of latex.
Latex is heel natuurlijk en wordt soepeler naarmate het
vaker wordt gebruikt. Silicone spenen zijn doorgaans
sterker en dus duurzamer dan de latexspeentjes. Je baby
zal misschien een voorkeur hebben voor het ene of het
andere, af hankelijk van welke vorm bij zijn gehemelte
past.
Het wordt aangeraden om speentjes om de drie
maanden te vervangen en om regelmatig te controleren op
scheurtjes of slijtage.
Flessenverwarmer

Om de melk niet te oververhitten en om de vitamines niet
verloren te laten gaan, is een flessenwarmer is de beste
keuze. Als je vaak onderweg bent, kan een verwarmer in
reisversie van pas komen. Als je baby groter wordt, kan
de flessenverwarmer ook gebruikt worden om potjes met
vaste voeding op te warmen.
Nog vragen, kom gerust langs bij een Babyworld
partner. We geven je graag face to face uitleg als
je daaraan de voorkeur geeft.

FEEL
THE ETHNIC
VIBES

Chicco Physio Soft
Een unieke fopspeen die volledig uit dezelfde
superzachte en soepele textuur bestaat. Deze textuur en ook de brede lippensteun met luchtcirculatie zorgen voor een maximaal comfort voor je baby,
ook tijdens het slapen. Bestaat in hippe kleurtjes en
ook in een stevig natuurlijk latex.
www.chicco.be

Spenen van Suavinex
Fopspeentjes van Suavinex bestaan in veel mooie
dessins en in de twee meest courante vormen. De
natural fopspeen heeft een natuurlijke tepelvorm en
wordt doorgaans het best geaccepteerd. De dental speen heeft een platte en een bolle kant en stimuleert de ontwikkeling van het gehemelte en de
kaakspieren van je baby. Verkrijgbaar in silicone en
in rubber. www.mercatortrading.be

SUBTIELE
GRAVURE
IN RELIEF

TIP
Foodball Fleswarmer
Compacte flesverwarmer in een modern
design, geschikt voor alle
soorten flesjes. Hij verwarmt gelijkmatig in een
warmwaterbadje.

• Hoe vaak je moet voeden, is net zoals bij borstvoeding afhankelijk van de behoefte van het
kindje.
• Je volgt best het ritme van je baby zelf, een
strikte regel voor alle baby’s bestaat er niet.
Doorgaans worden 6 tot 7 voedingen per
etmaal gegeven maar het is geen maatstaf.
Sommige baby’s drinken het liefste regelmatig
kleine hoeveelheden, andere baby’s houden
meer van een grotere maaltijd.
• Forceer je baby niet om zijn flesje leeg te drinken. Geef hem gerust de kans aan te geven
wanneer hij voldoende gedronken heeft.

De combinatie van kwalitatieve materialen en de gedetailleerde afwerking laat de
vernieuwde Couture collectie schitteren als juweeltjes. Ontworpen met oog voor detail,
geïnspireerd op de nieuwste wereldwijde trends en het beste uit verschillende culturen.
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NIEUW

Probleemloos
drinken met
AirFree
Ontworpen om reflux, kolieken en
lucht happen te verminderen
Ons uniek AirFree ventiel is ontworpen om baby’s te helpen minder lucht te happen wanneer ze drinken. Dit gebeurt door ervoor
te zorgen dat de speen altijd vol melk wordt gehouden gedurende
het drinken, zelfs in horizontale stand, om je baby ook te kunnen
voeden als hij rechtop zit. Het verminderen van de luchtopname
helpt tegen kwalen zoals reflux, kolieken en winderigheid.
Het AirFree ventiel is ontworpen tegen het luchthappen
• Houdt de melk binnen en de lucht buiten, voor horizontaal voeden
• Speen bevat melk, geen lucht
Klinisch bewezen tegen kolieken en winderigheid
• Het antirefluxsysteem vermindert darmkrampen en vacuüm zuigen
Gemakkelijk samen te stellen, te gebruiken en te reinigen!
• Gemakkelijk te reinigen – wijde hals en slechts één onderdeel
• Het AirFree ventiel bestaat uit één deel, gemakkelijk in gebruik
Andere voordelen
• Gebruik de fles met of zonder het AirFree ventiel
• Spenen met verschillende toevoersnelheden
• Mix & match met andere Philips Avent producten
www.philips.be/avent
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Vro lijkeden!
vri en

Natural Feeling
Bootst het gevoel van borstvoeding na
Vereenvoudigt de afwisseling tussen fles en borst
• Unieke gebogen speen, voor een intuïtieve voeding en een
comfortabele houding.
• De speen zit altijd vol melk en voorkomt luchtinname tegen
buikkrampjes. Baby maakt dezelfde bewegingen als bij borstvoeding en plaatst de lippen natuurlijk om de ronde basis.
• Extra zachte silicone die doet denken aan mama’s borst.
www.chicco.be

Zuigfles NaturalFeeling
0 m+, 1 m+, 3 m+

Closer to Nature® flessen

Anti-lek dop

De First Sips en Easy Drink bekers uit de serie
Explora zijn volledig lekvrij, makkelijk vast te
houden en met een flexibel mondstuk dat het
tandvlees beschermt.

Unieke gebogen
speen met afgeronde basis voor
een comfortabele
houding tijdens te
voeding. Dubbel
anti-krampjes
ventiel. De spenen
zijn compatibel met
alle NaturalFeeling
flessen.

Brede hals: eenvoudig bereiden en
schoonmaken
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Vlotjes naar zelfstandig drinken

De flessen werden bestudeerd om borstvoeding te verlengen en om de overgang naar de fles gemakkelijker
te maken. Bestaan in 150, 260 en 340 ml. Op de spenen
zorgt het antikoliekventiel voor optimale ventilatie om
darmkrampjes te voorkomen. Spenen bestaan in 5 vloeden: slow, medium, fast, variflow (voor poedermelk) en
thick feed (voor soep). Een ander, nog gevoeliger antikolieksysteem+, is beschikbaar met 260 ml flessen.

4

2
1

3

5

1. Borstcompressen
2. Starterkit
3. Elektrische sterilisator
4. Sterilisator voor microgolf
5. Manueleborstpomp
6. Elektrische borstpomp

6
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Lauren Wildbolz, ondernemer en
kunstenares uit Zwitserland, komt
op voor het veganistisch koken. Haar
boek “Vegan Love” heeft ze geschreven voor zwangere, veganistische
vrouwen die er zeker van willen zijn
dat hun baby niets tekort komt. Toch
wil ze ook een bron van inspiratie zijn
voor vrouwen die gewoon lekker en
evenwichtig willen koken. Babyworld
kwam in contact met Lauren met een
reeks vragen onder de arm.

Wat klopte er niet in die boeken? En
hoe kan men het als zwangere wél
goed doen?

heb in die periode ook veel bloedtests laten
nemen.

Thuis eten we veganistisch. Maar mijn dochter is een zelfstandig individu. Zij heeft al
vlees geprobeerd maar ze is er niet wild van.
Vis lust ze veel liever. Ze houdt heel erg van
zalm. Ze is dus pescotariër. (lacht) Maar als
ze op school een vleesgerecht zou bestellen,
dan is dat voor mij ok. Mijn veganistisch, fier
hart is daardoor niet gekrenkt hoor!

Er stond bijvoorbeeld in dat de toegevoegde
B12 in sojamelk voldoende is voor zwangere
vrouwen. In veredelde voedingsmiddelen
is B12 wel beschikbaar als biologische versie, maar daarom kan het lichaam het nog
niet opnemen. B12 moet in juiste hoeveelheden opgenomen worden. Daarom is het
veel beter in overleg met een dokter B12 in
de vorm van druppels of tabletten als supplement te nemen.

Welke gerechten heb je overvloedig
gegeten tijdens je zwangerschap en je
borstvoeding?

Gedurende je zwangerschap heb je
enkel veganistisch gegeten, daarna
heb je je dochter veganistisch gevoed,
je hebt er zelfs een boek over geschreven, “Vegan Love”. Wat heeft je eigenlijk aangezet dat boek te schrijven?

Zijn er dan geen plantaardige voedingsmiddelen waarin B12 zit? En
hoe belangrijk is deze vitamine voor
zwangere vrouwen?

Lauren, je eet al negen jaar vegan
food, daarvoor was je vegetariër
vanaf je 14e. Hoe zit het bij je dochter
Ranja, die nu 3 jaar is.

Fotografie © Veronika Studer, AT Verlag www.at-verlag.ch
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Vegan
en zwanger
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Vier jaar geleden was ik zwanger. Met mijn
man, die ook mijn gynaecoloog is, ben ik
overeengekomen dat ik de weg die ik toen al
al 9 jaar volgde, ook wilde verderzetten tijdens mijn zwangerschap. Ik heb elk boek
dat ik kon vinden over dat thema besteld.
In Zwitserland was men erg kritisch en werd
veganistische voeding tijdens de zwangerschap afgeraden. In de Amerikaanse literatuur, waarin de veganistische voeding tijdens de zwangerschap verdedigd wordt,
stootte ik op veel onduidelijkheden en zelfs
onjuistheden. Daarom heb ik besloten dat
thema zelf aan te pakken.

In witte kool en in algen zit B12 maar die
kunnen niet door het menselijk lichaam
opgenomen worden. Men zegt in dat geval
dat het niet biologisch beschikbaar is.
Plantaardige voedingsmiddelen met biobeschikbaarheid van B12 zijn momenteel niet
op de markt. Dus moet men ze als supplement innemen. Maar ook zwangere vrouwen
die vlees eten, nemen dikwijls deze preparaten. Als veganiste is het enorm belangrijk
B12 als supplement te nemen, zowel tijdens
de zwangerschap, de borstvoeding en ook
als je baby er is en je doorgaat met vegetarisch voedsel te geven. Een tekort aan vitamine B12 kan erge schade veroorzaken. Ik

Dat waren vooral gerechten waarbij proteïnen gemakkelijk opgenomen werden uit de
voeding. Het lichaam neemt proteïnen makkelijk op uit dierlijke voeding, maar bij plantaardige voeding moet men op de combinaties met graangewassen letten: pittabrood
met humus bijvoorbeeld, of een dahl van
linzen met rijst of iets typisch Zwitsers, een
bonencurry met aardappels bijvoorbeeld.
Recepten daarvan vinden we terug in
je boek. Kreeg je ook commentaren
– zowel positieve als negatieve – dat
je veganiste wou blijven tijdens je
zwangerschap en dat je je baby ook zo
wilde opvoeden?

Ja, plots was er veel interesse. Als men zwanger is of borstvoeding geeft, krijgt men veel
ongevraag commentaar. Men zei bijvoorbeeld dat ik niet voor mijn kind kon beslissen dat ze geen vlees zou eten. Terwijl wél
vlees geven aan je kind toch ook een beslissing nemen is! Ik probeer steeds tolerant te
zijn en sympathiek te antwoorden. Met mijn
kookcursussen wil ik de plantaardige keuken ook leren kennen aan degenen die geïnteresseerd zijn. Er zijn ook positieve reacties
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P L AY T I M E

hoor! Mensen die me dierbaar zijn voelen
zich geïnspireerd om eens meer veganistisch
te eten of voor mij veganistisch te koken of
te bakken.
Of je kookkursussen bijwonen? Jij
bent de pionier van de Zwitserse
veganistische keuken met je “Vegan
kitchen and bakery”, het eerste veganistisch restaurant in Zwitserland en je
leidt succesvol de catering.

Het is mooi om mensen op een creatieve
manier de veganistische culinaire keuken bij
te brengen. Veel mensen die over hun consumptie nadenken, vragen zich af waarom
ze niet veganistisch zouden eten. Ik heb
al voor twee huwelijksfeesten gekookt. En
mijn eigen huwelijk vorig jaar heb ik ook zelf
gecaterd (lacht). Catering is trouwens mijn
belangrijkste bron van inkomsten. Ik blog en
ben aanwezig op instagram. Ik heb inkomsten van sponsors, die mij gelukkig niet
manipuleren of beïnvloeden.
Wat is je volgend project? Is er iets dat
je nog zou willen doen of uitbreiden?

Ja, ik heb kunst gestudeerd en als activiste
veganistisch gekookt. Publiek koken, de
vreugde die je daarbij overbrengt, dat zou ik
graag opnieuw beleven. Ook mijn aandacht
schenken aan de ethiek binnen de voeding.
Harald Lemke heeft een boek geschreven
over ”gastrosofie”. Dat is mijn sleutelwoord.
En waarvan droom je Lauren?
Fotografie © Veronika Studer, AT Verlag www.at-verlag.ch

Van een eigen on-the-road-show, een kookshow. Ik wil bewijzen wat voor leuke, veganistische en duurzame projecten er bestaan.
Op dit moment zijn er in de Zwitserse televisie bijna enkel grillshows of evenementen
met vleesgerechten. Veganistische gastronomie als format niet enkel in de marge, dat is
mijn idee.

difrax.com
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Capaciteit voor 6 zuigflessen
plus toebehoren. Geschikt
voor de vaatwasser.

Stapelbare potjes

Let’s start
cooking for
you!

Doseerdoos voor melkpoeder, tot 9 porties, 100%
hermetisch afgesloten. Kan
ook als snacktrommeltje
gebruikt worden.
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M e a lt i m e

Druiprek Boom met
geïntegreerd lekbakje

Babycook® Original
Stoomkoker-blender in één, met 4
functies: stomen, mixen, ontdooien en
opwarmen. Inhoud kom: 800 ml. Inclusief
spatel, pureerdeksel en kookboekje.

Babycook® De vier-in-één topper
Jij kiest de ingrediënten en in één handomdraai bereiden deze toestellen alles tot een héérlijk fruit- of groentenpapje of beide op hetzelfde moment! Ook ideaal voor het opwarmen of ontdooien met
stoom. Met Babycook blijven alle vitaminen behouden.

Glazen zuigflessen in
110 ml en 250 ml
Hoogwaardige kwaliteit
bestand tegen hitte en temperatuurschokken. Luchtregeling
via de speen om darmkrampjes
te verminderen. Ergonomisch
gevormde speen. Lekvrije dop.

Meegroeibeker 3-in-1
www.beaba.com

Evolutieve 3-in-1 leerbeker: zuigfles, drinkfles en glas. Ergonomische handvaten en
lekvrij Evoluclip systeem.

Universele flessenborstel 2-in-1
met verwijderbare lekbak
Voor het reinigen van zuigflessen
met geïntegreerde miniborstel,
accessoires en ophangring.

2013

Je vote pour ce produit

Babycook® Solo

2012

2013

Zelfde functies als Babycook® Original
maar met meer faciliteiten: grotere
kom (1.100 ml) met maatindeling,
automatische uitschakeling,
kliklampje, ontkalkindicator.

Babycook® Plus
Set ergonomische Lepeltjes
Baby Milk Second
Bib’Expresso
Instant flesbereider, 3-in-1: flesverwarmer, potjesverwarmer en sterilisator. Snel: in 30 sec. is de inhoud
van de fles verwarmd op perfecte temperatuur.
Eenvoudig met één hand te bedienen. Hygiënisch
door geïntegreerd zelfreinigend systeem. Een verwijderbare bain marie warmer voor op reis. Voor alle
type flessen en potjes.
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Nauwkeurige flessen-, potjes en moedermelkwarmer op stoom met ingeïntegreerde sterilisator voor
flessen en spenen. Houdt
langer warm. Compact
apparaat met veel functies,
praktisch op verplaatsing en
plaatsbesparend in de keuken. Geschikt voor flessen
van alle formaten.

4 ultrasoepele siliconen lepeltjes, voor de overstap van
speen op lepel.

Eerste huishoudrobot die dankzij zijn 2 afzonderlijke kommen toelaat om tegelijkertijd gezouten
en gezoete gerechten klaar te maken, zelfstandig en/of gelijktijdig. Capaciteit: 2 x 1.100 ml.

Glazen bewaarpotjes
Ultrabestendig glas, bestand
tegen hitte en grote warmteverschillen. Met eenvoudig vast te
klemmen deksel en zichtbare
maatverdeling.

Maxi Portie

Set van 6 stapelbare bewaarpotjes

Bewaarpotje Maxi Portie
240 en 420 ml.

Van 200ml, met clipdeksel voor smaak
behoud dankzij hermetische afsluiting.

119

M e a lt i m e

M e a lt i m e

1

Een gezonde
maaltijd in een
handomdraai

2

3
5
6

4

7
1. Afdruiprekje Patch trendy afdruiprekje voor het drogen van spulletjes zoals flesjes en fopspenen.
Verkrijgbaar in verschillende formaten en met diverse accessoires. 2. Sprig origineel vertikaal afdruiprekje
voor het drogen van spulletjes zoals flesjes en fopspenen. Kan tot 8 flesjes dragen. 3. Forb trendy flessenborstel met zachte siliconen blaadjes die grondig reinigen zonder te krassen. 4. Trip reisafdruiprekje
met flessenborstel, ideaal voor onderweg 5. Poke handig accessoire bij de afdruiprekjes van Boon om
fopspenen op te hangen 6. Catch Bowl eetkom die morsen voorkomt dankzij flexibele opvangklep. 7.
Kinderbestek Swap lange smalle dubbele lepel met zacht en hard uiteinde. Heeft een vlakke tip, makkelijk om het mondje van je baby schoon te vegen. www.booninc.eu

STAPELBAAR

HANDIG KLIKSYSTEEM
ANTISLIP

Twistshake
Stomen, omdraaien, mixen…klaar!
Met de 4-in-1 gezonde babyvoedingmaker van Avent maak je heerlijke,
voedzame maaltijden, afgestemd op de behoeften van je baby. Stomen,
blenden, ontdooien én verwarmen, de 4-in-1 gezonde babyvoedingmaker kan het allemaal! Je kan de maaltijd ook bewaren in het meegeleverde
bewaarbakje om het later weer op te warmen met de gebruiksvriendelijke
functies voor opwarmen of ontdooien. Receptenboekje en downloadbare
app inclusief. Geschikt voor elke voedingsfase, van gepureerd tot grof.
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De Twistshake borden en kommen zijn uitgerust met het
unieke TWISTCLICK systeem, waardoor je ze kan vastklikken op de Twistshake klikmat of op elkaar. Dankzij het deksel
transformeer je het bord tot een praktische lunchbox. Klik de
borden op elkaar vast voor een uitstapje of gewoon om op
te bergen. De antislip bodem voorkomt dat het bord over de
tafel schuift en het design is perfect te combineren met het
Twistshake bestek. Verkrijgbaar in verschillende kleuren.
www.twistshake.be

Drinkbeker met uniek mengzeefje
Mix water met je favoriete fruit voor een
lekker gezond drankje. www.twistshake.be
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Little
spookies

Little
chums
DISH SET

DISH SET

SNACKBOXES

CUP

PLATE

CUTLERY STAINLESS STEEL
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WATERPROOF MEDIUM BIB

SNACKBOXES

CUP

PLATE

BOWL

CUTLERY STAINLESS STEEL

WATERPROOF MEDIUM BIB

WATERPROOF SMALL BIB

BOWL

WATERPROOF SMALL BIB
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Chicco Hooplà

BLISS

De Hooplà relax is gewatteerd met zijn verkleinkussen voor pasgeborenen. Zijn unieke speelboog beschikt over het SlideLine schuifsysteem.
2 modi: relax van 0 tot 6 maanden en babyzetel
van 12 maanden tot 18kg. Kantelbare rugleuning
en vaste of schommelmodus. Plooibaar in 2D.
www.chicco.be

Gestroomlijnd design met ergonomische zit in 3 posities verstelbaar. Ingeklapt, is Bliss is heel compact. De
natuurlijke schommeling gebeurt door bewegingen
van jou of je baby, zonder batterijen of elektrische
aansluiting. Bliss is bruikbaar van 0 tot 2 jaar.
www.babybjorn.eu

Everyday,
lazy Sunday
chicco BABY HUG 4-IN-1
De 4-in-1 oplossing voor thuis,
makkelijk om te vormen van wieg tot relax,
hoge stoel en eerste stoel om ouders en
baby te vergezellen vanaf de geboorte.
www.chicco.be

MamaRoo ® 4 relax, voor nog meer luxe

Coco Go
Stijlvolle en flexibele relax van
Bloom, gebogen berkenhouten
frame samen met een biokatoen
zitting. Ingebouwde vibratiefunctie dat rustgevend werkt en helpt
bij darmkrampjes. Instelbare kantelposities. Coco Go is heel dun
inklapbaar voor transport in
een bijgeleverde draagtas.
www.bloombaby.com
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Deze relax beweegt zoals je je kindje zou
sussen, wiegen, schommelen, deinen
in je armen. Je bedient de bewegingen
en het geluid met een smartphone of
tablet. MamaRoo ® 4 beschikt over ingebouwde geluiden en een MP3-aansluiting
voor je eigen favoriete muziek. De zitting kan
je kantelen tot in de ligpositie. Met uitneembare bekleding en interactieve, omwisselbare
speelballen. Verkleinkussen apart verkrijgbaar.
www.4moms.be

doomoo swing

doomoo arch

doomoo seat, Meegroeiende poef vanaf de geboorte tot 30 kg
Past zich aan volgens de ontwikkeling en de leeftijd van het kind.
De combinatie van superfijne microkorreltjes en ultra zachte, soepele stof zorgt voor een uitzonderlijk comfort. De zachte beweging
van de doomoo swing zal de allerkleinsten ontspannen en tot rust
brengen. doomoo arch stimuleert de ontwikkeling en nieuwsgierigheid dankzij de zachte en kleurrijke speeltjes.
www.doomoo.com
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Een multifunctionele eetstoel met 5 slimme configuraties: je maakt er in een handomdraai een relax
voor de allerkleinsten van en later een eerste kinderstoeltje en een comfortabel en nog
later een compacte stoelverhoger.
www.chicco.be
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Let’s get
dinner

chicco Polly Progres5

Multifunctionele stoel Siesta
De Siesta kan je gebruiken vanaf de
geboorte. Zowel het zitje als de hoogte
van de stoel regel je volgens de behoefte
van het moment. Heerlijk voor het gezin
dat baby’s al vroeg mee aan tafel kunnen
eten met het verwijderbaar eet- en speeltablet. Siesta gaat lang mee want in een
mum van tijd vorm je hem om tot kinderstoeltje om te spelen, te eten of om een
dutje te doen. www.hebeco.be

Dining in a golden seat
De fresco chrome is niet alleen een eye-catcher in je interieur, hij groeit mee vanaf de geboorte tot je kind 8 jaar is.
Past perfect bij een eettafel maar ook bij een keukeneiland.
Alle accessoires compleet meegeleverd. De zitting kies je
erbij. www.bloombaby.com

chicco Polly2Start
Omvormbare eetstoel
die meegroeit met je
baby, van geboorte tot de
leeftijd van 3 jaar. Bij de
geboorte kantel je de rugleuning in de slaapstand.
Daarna is ook de breedte
van de rugleuning aanpasbaar op de groei van
je baby tot kleuterleeftijd.
www.chicco.be

chicco Polly magic relax,
Eetstoel vanaf de geboorte

92 cm

Kookeiland

80 cm

Standaard tafel

62 cm
Junior

Ultimo 3, all-in-one bestseller
Deze hoge stoel oogt eenvoudig maar
is zeer ingenieus: verstelbaar tot de
hoogte van een keukeneiland, heeft een
verstelbaar en afneembaar eettablet.
Onderhoudsvriendelijk zitkussen inbegrepen. In wit en in grijs verkrijgbaar.
www.quax.eu

De comfortabele eetstoel met elegant design die
je baby comfort biedt en hem vermaakt vanaf de
eerste dag. www.chicco.be
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Up & Down
van Béaba
kookeiland

tafel

Up & Down eetstoel
Design meegroeitechnologie met 6 instelbare hoogtes zodat deze stoel past aan een
tafel zowel als aan een kookeiland en een bar.
Een mooie combinatie van materialen in een
stabiele en veilige structuur. Geleverd met
eettablet en voetsteun. www.beaba.com

Stoffen zithoes apart verkrijgbaar

Up & Down relax
Heel praktisch want je kan het zitje in de hoogte zowel als de
rugleuning in 3 standen verstellen. Een hoofdkussentje voor extra
comfort. Je maakt van deze Up & Down een gewone relax door het
zitje op de laagste positie te plaatsen. Activiteitenboog in optie.
www.beaba.com

128

Ultra soft fopspeen

De nr.1 Philips Avent
Fopspeen voor de
gevoelige babyhuid

Nr 1

aanbevolen
merk door
moeders
wereldwijd*
www.philips.be/avent

Ultra soft fopspeen
0-6m / 6-18m

Schildje met FlexiFit-technologie
• Ultrazacht en flexibel schildje
• Voor minder vlekken op de huid en minder huidirritatie

bij iCandy zijn wij steeds gekend voor het verleggen van grenzen in ontwerp en functionaliteit met onze
luxekinderwagens. Nu hebben wij onze ervaring en kennis toegepast om een echt unieke hoge stoel te creëren.
De iCandy MiChair wordt eenvoudig omgevormd tot een kinderstoel of schommelstoel zodra hij niet meer als hoge
stoel wordt gebruikt. En met de bijhorende wipstoel is de stoel eveneens geschikt vanaf de geboorte.

• Afgerond schildje voor een verminderde
druk op de huid
• Extra luchttoevoer voor gevoelige huid
• Zacht schildje met textuur

Comfortabele, zijdezachte speen
• Orthodontische speen

Sterilisatie- en opbergdoosje
• Eenvoudig te gebruiken sterilisatie- en opbergdoosje
*

Gebaseerd op een online tevredenheidsonderzoek onder meer
dan 9000 vrouwelijke gebruikers van babyverzorgingsproducten
(onderzoek uitgevoerd door GemSeek in december 2015)

&

PLAY

learn
grow

time

it’s

2

Door te spelen leert een kind zichzelf en de wereld ontdekken.
Op elke leeftijd heeft een kind andere leerbehoeften, en dat
evolueert supersnel. Een speeltje waaraan hij nu zoveel plezier
beleeft, zal hem over enkele maanden al lang niet meer
interesseren. Om zich goed te kunnen ontwikkelen is het
belangrijk je kind te stimuleren met het speelgoed dat bij zijn
leeftijd past. Te moeilijk speelgoed werkt frustrerend,
is het te gemakkelijk wordt het al snel saai.

Je pasgeboren baby

Pas in de grote wereld, alles is nog zo vreemd
en je baby moet nog even wennen en bekomen
van de geboorte. In deze fase is lichamelijk contact heel belangrijk om vertrouwen te scheppen.
Zijn eerste zintuiglijke ervaringen kunnen op een
zachte manier gestimuleerd worden. Het liefste is
hij dicht bij jou. Een zacht liedje zingen, je baby
in je armen nemen en naar je gezicht laten kijken
en voelen... dat zijn de boeiendste dingen op dat
moment. Je zal merken dat je baby reageert en je
nabootst. Je zal ook snel ontdekken wat hij leuk
vindt. Zijn aandacht zal getrokken worden door
een knijpdiertje of een rammelaar. Een zachte
knuffel geeft troost en vertrouwen, zeker als deze
knuffel de huisgeuren heeft opgenomen. Bij het
slapengaan is het aangewezen een muziekmobieltje dat rondjes draait boven zijn wiegje te plaatsen. Dat zal je baby rustig te maken.
Vanaf 3 maanden

Al op de leeftijd van 3 maanden begint je baby
echt te spelen. Hij kan dan urenlang naar figuurtjes zwaaien en proberen ze te grijpen; hij ontwikkelt zo zijn motorische vaardigheden en de
coördinatie tussen zijn ogen en handjes. Grijpen,
tasten, zelf geluid maken en in de mond steken,
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het zijn middelen om de wereld te begrijpen. Het
gewicht en de vorm van voorwerpen ontdekken,
het geluid van een slag op tafel opvangen, deze
dingen bezorgen je kleintje het plezier van eerste successen in eenvoudige spelletjes. Variatie in
kleur, vorm en materiaal stimuleren zijn ontwikkeling. Zachte knuffels, vorm- en geluidsboekjes,
mobielen, rammelaars en muziekdoosjes worden
aangeraden tot een 6-tal maanden. Daarna zijn
bouwblokken, trek- en duwspeelgoed en babyboekjes in trek.

Vanaf peuterleeftijd – de leeftijd van 2 jaar – leert je kind
om te gaan met anderen. Zijn sociale vaardigheden ontwikkelen zich. Dat is niet steeds de makkelijkste fase voor
je kind want nu moet het leren delen en conflicten oplossen met woorden. Toch is het erg leuk om met andere kinderen te spelen. Een tijdje alleen bezig zijn gaat nu ook
beter en beter. Daarom worden kleurpotloden, uitwasbare verf, klei, puzzels en blokken, boekjes en een eigen
plaatsje zoals een tent of een speelhuisje belangrijk. Met
andere kinderen is het leuk te klimmen en klauteren.
Loopauto’s, driewielers en kruiwagens worden favoriet
om er samen mee te spelen.
Voor het gezin

Op elke leeftijd zijn uitstapjes met het gezin heel erg leuk.
Met je babytje kan je makkelijk een rondje door het park
doen. De kinderboerderij doet het goed bij peuters die
daar konijntjes kunnen aaien en hun fantasie kunnen botvieren op een tractor. Je kleuter beleeft een feest in het
pretpark, het ballenbad of in de bibliotheek.

Follow-Bee Crawl Toy van Skiphop
Interactief speeltje moedigt je baby aan met licht,
kleur, geluid en beweging. Ontdekken, motorische
vaardigheden en zintuigen ontwikkelen in 3 fasen
want je kan het speeltje in 3 standen zetten, afgestemd op de ontwikkelingsfase van het moment.
www.hebeco.be

WIST JE ...
Rubbabu
Rubbabu 3D speelgoed vanaf 0+, een perfect
alternatief voor de klassieke knuffel. Gemaakt van
natuurlijk rubber. www.rubbabu.com

Baby is één jaar

Rond 12 maand is je kind doorgaans al mobieler,
hij kan zich verplaatsen, dingen oppakken en vasthouden. Hij wordt stabieler en steviger. Zijn fijne
motoriek en de oog-handcoördinatie wordt beter.
Trekdieren, blokken en zelfs al eenvoudige puzzels
en auto’s, trommels en loopfietsjes helpen je kind
in deze fase. “Doen alsof “ en een eigen wereld creëren wordt belangrijk. Een kind van anderhalf jaar
kan bijvoorbeeld een lang gesprek voeren met een
fictief persoon of met een voorwerp en doen alsof
dat het reeël is. Met zulke rollenspellen ontwikkelt
je kind zijn cognitieve vaardigheden, zijn geheugen en zijn fantasie. Elk voorwerp in je huis wordt
omgetoverd tot speelgoed.

P l ay t i m e
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Spelen, spelen,
spelen ...

Rond 2 jaar

Gekke bekken trekken is goed voor de ontwikkeling van je baby. Doe eens iets geks en zet een
ananas op je hoofd. Of doe alsof je je handen
wast. Vanaf 16 maanden pikken baby’s dit op en
leren ze niet enkel hoe je een grapje maakt maar
ook het onderscheid tussen een grapje maken
en doen alsof. Een grapje is goed voor het
onderhouden van relaties, buiten een kader denken en brengt genot in het leven.
Je kind dat de duizendste maal zijn lepel van zijn
hoge stoel bewust laat vallen, doet dit niet om
jou te ergeren. Wel om te weten hoe de wereld
in elkaar zit.

BEAD MOVER HIGH CHAIR TOY MET
ZUIGNAPPEN VAN SKIP HOP
Ideaal voor de motorische ontwikkeling van je baby
vanaf 4 maanden: ronddraaiende klapperende bal en
houten kralen in de vorm van een egeltje. Kan op elk
glad oppervlak vastgezet. www.hebeco.be

Kinderen moeten voldoende vrijheid in het spel
hebben om in het leven te kunnen omgaan met
risicio’s en om zelfvertrouwen te ontwikkelen.
Kinderen moeten soms een grens opzoeken,
daarvan leren ze. Daarom beste ouders, laat hen
maar leren omgaan met alledaagse speelgevaren zoals uitglijden, vallen, plonzen want zonder
zich te bezeren groeien kinderen op tot bange,
onzekere volwassenen.
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Baby’s zijn heel erg bezig met zintuiglijke
ontwikkeling. Ze ontdekken de wereld door
te proeven, te kijken, te luisteren, te ruiken
en te voelen. Ze zijn ontzettend nieuwsgierig en raken het liefst alles aan! Voelboekjes
zijn het aangewezen speelgoed om aan
deze behoeften te voldoen. www.deltas.be

DipDap loopfietsje
Dit fietsje is milieu- en kindvriendelijk, het is behandeld
met lijnzaadolie i.p.v. lak. Het
is een hulp in de ontwikkeling van zelfstandigheid en
zelfvertrouwen en bevordert
het evenwicht en de coördinatie, een veilige manier
om te leren fietsen. DipDap
kan zowel binnen als buiten
gebruikt worden.
www.unicell.be

Spelen
is leren!

Elou, kurk uit Portugal,
innovatief en duurzaam speelgoed
Bootje, eenvoudig speeltje om baby’s motorische vaardigheden en hand/oogcoordinatie te
ontwikkelen. www.hebeco.be

Eerste speelgoed
First Go! van Banwood
Een perfecte keuze voor een eerste
loopfietsje. Het ziet er niet alleen
schattig uit, het is ergonomisch,
comfortabel, vestelbaar en vooral
heel praktisch. www.banwood.com
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Oball in diverse vormen, ontworpen om je baby te vermaken en zijn zintuigen
te stimuleren. Met de grote gaten kan je baby al vanaf 3 maanden het speelgoed grijpen en vasthouden. Pittig detail: Oballs kunnen in de vaatwasser. Rond
12 maanden komen de klassieke draadkralen aan de beurt om de ogen-tastzin-coordinatie te stimuleren en de fijne motoriek te ontwikkelen. Deze stevige
draadkralen in vrolijke kleuren hebben een houten voetstuk voor de stabiliteit.
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Meadow Days
Dynamic Gymini
Activiteitenmat met
een hele reeks aanmoedigende, leerrijke ontwikkelingsfuncties met licht
en muziek en de bekende
speelbogen, hét handelsmerk van Tiny Love.

Meet
Tiny Love®

E

en wereldwijd merk in speelgoed en
babyproducten dat al meerdere prijzen
heeft gewonnen, is nu ook opgenomen
in de Babyworld shops. Achter de collectie van
Tiny Love zit een team van experts op het gebied
van kinderontwikkeling. Het team bestaat onder
andere uit ontwikkelingspsychologen, logopedisten, kinderneurologen en ergotherapeuten.
Dagelijks zijn ze bezig met het ontwerpen van
ontwikkelingsbevorderend speelgoed dat baby’s
ondersteunt in hun groei. Stuk voor stuk zijn het
zelf ouders met persoonlijke ervaring en met
verstand van de behoeften van ouders en hun
baby’s. Zo introduceerde Tiny Love al in 1993 de
gepatenteerde en bekroonde Gymini – ’s werelds
eerste speelkleed met activiteitenbogen.
De merkvisie van Tiny Love ®
Kleintjes zijn eindeloos op reis in een geheimzinnige wereld vol fascinerende en verbazingwekkende zaken. Ze kijken continu uit naar de
volgende ontdekking, op zoek naar spanning en
verwondering. Als ze iets nieuws over de wereld
leren, gaan twee nieuwsgierige oogjes ineens
wijd open. En dan breekt een enorme glimlach
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On The Go Toys
Compact en kleurrijk
speelgoed om de baby
ook onderweg te amuseren
en stimuleren in zijn of
haar ontwikkeling.

door: “Nog een keer!”. Als kleintjes iets nieuws
ontdekken, voelt dat alsof ze het helemaal zelf
bedacht hebben. Het vervult ze van verwondering. Als je dat ziet, raakt die verwondering ook
je hart. De ontdekkingen van kinderen zijn kleine,
wonderbaarlijke momentjes van creativiteit en
geluk.
7 Developmental Wonders-systeem
Tiny Love is er van overtuigd dat speelgoed in
grote mate bijdraagt aan een evenwichtige ontwikkeling van de cognitieve, motorische, zintuiglijke en emotionele groei van je baby en
dat speelgoed deze groei stimuleert. Het 7
Developmental Wonders® systeem van Tiny Love
helpt ouders bij het bepalen van de keuze voor
stimulerende objecten, speeltjes en activiteiten
die de ontwikkelingsbehoeften van hun baby
ondersteunen en hun inspirerende momenten van verwondering bieden tijdens het eerste,
kostbare jaar van ontdekkingen. Iedere nieuwe
ontdekking is een nieuwe mijlpaal in de ontwikkeling van de baby. In die momenten zijn zowel
baby’s als ouders gevuld met verwondering en
zien ouders wat hun baby’s al kunnen!

Bounce and sway
uit de MeAdow Days Collection
De natuurlijke, zacht wiegende bewegingen van
deze bouncer worden door de baby zelf in gang
gezet. Een selectie van 19 melodieën bezorgt
doorlopend 25 minuutjes muziek. De diertjes
van de mobiel moedigen je baby aan om zijn
fijne motoriek te oefenen.
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Vroeger was hij de kostwinner, en de occasionele speelkameraad.
Maar nu toont onderzoek aan dat een betrokken vader essentieel is
voor het welzijn van een kind. Nochtans is de nieuwe zorgende
vader nog ver van de norm. Wat houdt hem tegen?

H

ij zit op het sofabed naast me, zijn benen
gekruist, en hij houdt haar vast alsof hij nooit
iets anders heeft gedaan. Zij, klein en roze,
amper een paar uur oud, ligt in zijn armen. Haar bewegingen zijn nog ongecontroleerd. Ze spreidt haar garnalenvingertjes, hij legt zijn wijsvinger in dat kleine handje.
Ze grijpt hem vast en laat niet meer los.
Ik lig naast hen, op mijn ziekenhuisbed, en kijk toe
hoe mijn man onze pasgeboren dochter koestert. Hoe
hij tegen haar praat. Haar neusje aanraakt. Haar belooft
onnoemelijk veel van haar te houden en tegen haar veertiende verjaardag een slotgracht rond ons huis te graven
om haar ongetwijfeld talloze, volgens hem ongewenste
aanbidders op een afstand te houden.
Het is veruit het mooiste wat ik ooit heb gezien. Toen
we elkaar leerden kennen, was ik vastbesloten. Ik zou
wat ik voor hem begon te voelen niet in de weg laten
komen van mijn kinderwens. Ik was al 39, ik had geen
tijd om te spelen en te zien hoe het liep. Mijn klok tikte,
en zoals het gaat met mensen die met deadlines werken,
mijn focus verscherpte. Ik ging hoofdzaken van bijzaken
onderscheiden. Vlinders? Allemaal goed en wel, maar ik
wist: als ik op een bepaald moment zou merken dat hij
geen vadermateriaal was, als hij me daar niet van wist te
overtuigen, dan zou ik wegwandelen.
Dat was niet nodig. Ik hield mijn lief nauwlettend in
de gaten als zijn zesjarige zoontje bij hem was, en al snel
werd duidelijk dat deze man een geboren vader was.
Speels, empathisch en zorgzaam, ook voor hele kleine
kindjes, zo bleek toen ik tijdens een namiddag babysitten
op mijn neefje van één amper de kans kreeg om zijn luier
te checken, laat staan te verversen. Dat had hij al gedaan.
Uitslover of gezworen kameraad?

Daddy Times
Knisperkrantje
met knipoog naar
Financial Times.
www.malin-agency.be
malin_agency
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Ik zou dus liegen als ik zei dat zijn vaderlijke kwaliteiten
geen belangrijke rol speelden toen we een koppel werden. En mijn intuïtie stelde me niet teleur. Toen het na
de bevalling langer duurde dan verwacht voor ik weer op
de been was, ontplooide de vader van mijn kind zich tot
een eersteklas kinderverzorger. Hij gaf ons meisje haar
eerste badje. Hij masseerde haar. Hij voedde, pamperde
en smeerde. Ik geef toe dat het me frustreerde dat ik

amper kon zitten of op mijn benen staan, maar ik voelde
me niet hulpeloos, want ik wist dat mijn baby in goede
handen was.
De tien dagen vaderschapsverlof waren naar mijn
zin te snel voorbij. Maar ook toen hij weer voltijds ging
werken, bleef mijn man aanwezig en betrokken bij het
babygebeuren. Hoewel ik hem tijdens de week ’s nachts
liet doorslapen, ruilde ik tijdens het weekend dankbaar
de nachtvoedingen in voor een paar ononderbroken
nachten slaap. Toen ik na een kleine zes maanden weer
aan de slag ging, nam mijn man maandenlang elke
woensdag ouderschapsverlof om voor de baby te zorgen.
Hoeft het gezegd dat vader en dochter gezworen kameraden zijn en dat ze even makkelijk troost zoekt bij papa
als bij mama? Dat ze niet alleen af hankelijk is van mij,
en dat ik dat gezond vind voor haar, én voor ons? Het is
mijn innige overtuiging dat elke man kan wat mijn man
kan. Los van aanleg, persoonlijke voorkeur en talent,
geloof ik stellig dat een man net zo goed voor een kind
kan zorgen als een vrouw. Niet iedereen ziet dat zo. De
weerstand tegen vaderende vaders is groot. Mannen
voelen zich aangevallen als ze horen dat mijn partner
ons kind met plezier verluiert, wast en meeneemt op
boodschappenronde. ‘Uitslover’, zei er een meesmuilend. Vrouwen zeggen dat mijn man de uitzondering op
de regel is.
Irrelevant en idioot ?

In een tijd waarin steeds meer vrouwen hun traditionele
terrein verlaten om op het zogenaamde mannenveld te
gaan spelen, moet die beweging ook worden gemaakt in
tegengestelde richting. Maar het feit dat een vader die
tijd maakt voor zijn gezin vandaag voorpaginanieuws is
en een moeder die voltijds werkt niet, signaleert vooral
dat er nog veel werk aan de winkel is. Er is om te beginnen dat hardnekkige gerucht dat vaders irrelevant zijn in
de eerste levensjaren van de ontwikkeling van hun kinderen. Het algemeen geldende idee is dat mannen te idioot en te onhandig zijn om de signalen van borelingen te
begrijpen, dat zorgen voor kleine kinderen niet bepaald
mannelijk is, dat kleine kinderen in de eerste plaats
hun moeder nodig hebben. Dat wordt ons wijsgemaakt
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De nieuwe papa

Papa eindelijk in de picture

Het onbekwaam afschilderen van vaders is een sterk
staaltje van genderstereotypering, en bovendien slaat
het nergens op. Dat vond ook de Amerikaanse wetenschapsjournalist Paul Raeburn, die voor zijn boek De
Papa Paradox alle mogelijke wetenschappelijke onderzoeken verzamelde die de mythe van de onkundige en
ongevoelige vader ontkrachten en wat we denken te
weten over het vaderschap grotendeels gebaseerd is op
misvattingen. Vaders
zijn enor m belangrijk. Maar ze werden
la nge tijd ja mmerlijk over het hoofd
gezien door wetenschappers en pedagogen, wat maakt dat
ze enigszins onzichtbaar waren en bleven, schrijft Raeburn.
Sinds Da r w in en
Freud de exclusieve
focus van het kind
op de moeder hadden
onderschreven, dacht
niemand eraan om
die veronderstelling tegen te spreken. De biologie zorgde
er immers voor dat moeders een unieke band hadden
met hun zuigelingen. Ze konden het gehuil van hun kind
uit de velen herkennen, zouden een instinct hebben
voor als er iets mis was. Als voorziener van melk had het
kind in de eerste plaats zijn moeder nodig, stelde men.
Hoewel daar weinig tegenin te brengen valt, ging dat
deel van het verhaal zo’n eigen leven leiden dat vaders
meteen irrelevant werden. Letterlijk, want vaders werden
gewoon niet onderzocht. Pas een eind in de jaren zeventig durfde ontwikkelingspsycholoog Michael Lamb die
stelling van de unieke moeder-kindrelatie in twijfel te
trekken. Hij startte zijn onderzoek vanuit de hechtingstheorie, maar hanteerde de opvatting dat zuigelingen
een band kunnen hebben met meerdere mensen. Lamb
was de eerste die kon aantonen dat ook zorgzame vaders
een hechte band kunnen hebben met hun baby, al vullen zij die rol anders in dan de moeder. Vaders spelen en

stoeien, ook met borelingen, en die reageren daar opgetogen op, zo noteerde Lamb.
Hoe minder testosteron, hoe zorgzamer

Claimen dat zorgende vaders onnatuurlijk zijn, klopt
ook niet, zegt Raeburn. Bij zo’n vijf tot tien procent
van de zoogdieren helpen de mannetjes de vrouwtjes
bij de verzorging van het nageslacht. Bij de oeistiti’s of
penseelaapjes, bijvoorbeeld, een apensoort die monogaam is en twee keer per jaar jongen krijgt, dragen de
vaders de jongen rond. Bovendien vertonen de mannetjes al tijdens de zwangerschap van het vrouwtje wat
men het couvadesyndroom noemt: ze worden zwaarder, net als hun partner. Men vermoedt om aan te sterken, want het rondzeulen van hun toekomstige kinderen zal hen al snel een tiende van hun lichaamsgewicht
kosten. Mensenmannen blijken overigens ook couvade
te ervaren tijdens de zwangerschap, een fenomeen dat
gepaard gaat met veranderende hormoonspiegels. Ook
al lijkt het er op het eerste gezicht op, schrijft Raeburn,
dat de natuur de moeder-kindband prefereert, toch zorgt diez el fde n at uu r ook
voor veranderingen
bij de vader. Zo daalt
het mannelijk testosteron bij de geboorte
va n het k ind. Hoe
la ger het testosteron, hoe zorgzamer
de vader. Bovendien
zou het effect zelfs
het g rootst zijn bij
degenen die om te
beginnen het hoogs te te s to s te ron n iveau hadden. Een hogere betrokkenheid van vaders
bij de algehele zorg wordt overigens ook in verband
gebracht met minder nachtelijk ontwaken van het kind.
Omgekeerd kon men ook al aantonen dat afstandelijke
vader-zuigelinginteracties verband houden met een
hogere mate van agressief gedrag bij het kind. Ook positief aan betrokken vaderschap is dat het samen blijkt te
hangen met een betere taalvaardigheid en cognitieve
ontwikkeling van kinderen.

Los van aanleg,
persoonlijke voorkeur
en talent, geloof ik stellig
dat een man net zo
goed voor een kind kan
zorgen als een vrouw
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geloven dat de aard van de relatie tussen de ouders
bovendien langetermijneffecten kan hebben op hun kinderen, en wel hierom: kinderen met een gezonde hechting verkennen de wereld met meer zelfvertrouwen, kinderen bij wie dat niet zo is, zijn passiever en ervaren
vaker verlatingsangst.
Met dank aan de betrokken vaders

Keizer, Bijzonder Hoogleraar Vaderschap aan de
Universiteit van Amsterdam, stelt dat de moederschapsideologie mee verantwoordelijk is voor het afremmen van vaderlijke zorg. “Zelfs een moderne samenleving waar mensen vrij kunnen kiezen,
blijkt erg traditioneel als het over
ouderschap gaat”, merkt ze op. Ze
wijst op de huidige trend van natuurlijk bevallen, naar de druk op vrouwen om voor borstvoeding te kiezen,
en naar de schroom die velen voelen
om hun kind naar de crèche te brengen. De angst om als slechte moeder
te worden gezien, zit er dik in. Maar
de rol van de vader is, net als de rest
van de samenleving, in volle ontwikkeling, zegt ze. Net zoals vrouwen niet meer stoppen met werken
eens ze trouwen, is ook deze verandering van rollen een kwestie van
tijd. Maar om een band met hun kinderen te kunnen
creëren, moeten mannen ruimte krijgen, vindt Keizer.
Ze pleit voor meer ouderschapsverlof, en verwijst naar
het Zweedse model waar voor elk kind elke ouder recht
heeft op 240 dagen ouderschapsverlof waarvan een van
beide partners minstens 60 dagen moet opnemen. Een
grootschalig Zweeds onderzoek naar de effecten van het
lange ouderschapsverlof, onthulde overigens dat kinderen met een vader die met hen speelde, hen voorlas, uitstapjes met hen maakte en meehielp hen te verzorgen,
in de eerste schooljaren minder gedragsproblemen en als
puber minder vaak delinquent of crimineel gedrag vertoonden. Kinderen met betrokken vaders rookten als tiener minder vaak. Meisjes die op hun zevende verhaaltjes
voorgelezen kregen door hun vader en op hun zestiende
gesprekken met hem voerden over hoe het was op
school, bleken decennia later beter bestand te zijn tegen
depressie en andere psychische aandoeningen.

dat schroom meespeelt: de druk op mannen om altijd en
overal beschikbaar te zijn is groot, de schrik om als een
softie te worden gezien wie weet nog groter. Socioloog
Jan Van Bavel van de KULeuven onderzoekt de recentste demografische ontwikkelingen in Europa op het
gebied van partnerkeuze en gezinsorganisatie. Hij merkt
op dat de betrokken vader wel degelijk in opmars is.
“Ik vermoed dat een stroomversnelling onvermijdelijk is. Er zijn een aantal maatschappelijke mechanismen die mannen in die richting duwen”, legt Van Bavel
uit. “Ten eerste stijgt het aantal huishoudens in Europa
waar de vrouw de belangrijkste kostwinner is. In zo’n
geval gaat men opnieuw nadenken
over hoe men zorg en arbeid verdeelt. Ten tweede zien we in analyses van tijdsbesteding dat de man
steeds meer huishoudelijke en zorgtaken op zich neemt. Tot slot mogen
we niet vergeten dat het toenemend aantal alleenstaande vaders
en het co-ouderschap betere relaties tussen vader en kinderen stimuleert.” Maar, geeft Van Bavel toe,
culturele patronen zijn hardleers,
ook als de omstandigheden veranderen. “In de dagelijkse strijd tussen mannen en vrouwen blijft de
‘wie doet wat’-vraag materiaal voor
onderhandeling. Bovendien spelen ook psychologische
en biologische factoren mee, al geloof ik niet zo in het
deterministische van de zogenaamde verschillen tussen
mannen- en vrouwenhersenen. Ik zie in elk geval nergens bewijzen voor de stelling dat vrouwen een betere
ouder zijn. Als kinderen thuis zien dat moeder voltijds
werkt en vader meehelpt in het huishouden, zal dat ook
hun gedrag later bepalen.” Persoonlijk houdt Van Bavel
er nog een andere hypothese op na:” Een zorgende man
zal in de toekomst volgens mij een extra voordeel hebben op de relatiemarkt.” Zei ik het niet? Een zorgende
vader is sexy.

De angst om
als slechte
moeder te
worden gezien,
zit er dik in.

Vertrouw hem nu maar, mama

Een kwestie van tijd

Wetenschappers zijn dan ook geneigd om aanstaande
vaders aan te sporen om nog vóór de geboorte al een
band op te bouwen met hun kind. Dat zou voor alle partijen heilzaam zijn. Hoe intiemer partners tijdens de
zwangerschap zijn, hoe meer de hormonale veranderingen van de man parallel lopen met die van zijn partner
– en des te beter hij als vader zal worden. Psychologen

Wat willen de vaders zelf? Cijfers tonen aan dat ouderschapsverlof opnemen nog moeilijk ligt bij mannen. Uit
een publicatie van het Instituut voor de Gelijkheid van
Vrouwen en Mannen, blijkt dat een kleine 20% van de
vaders in België hun recht op twee weken betaald vaderschapsverlof niet benutten, en dat slechts 24% van wie
ouderschapsverlof opnam een man is. Men vermoedt

Cathérine Ongenae
Freelance journaliste en antropologe, en moeder van Charlie (5). Ze schrijft over literatuur
en cultureel-maatschappelijke fenomenen.
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op allerlei manieren. Sitcoms en televisieseries voeren
graag sullige vaders op die te dom zijn om de sluitingen van een luier vast te plakken. Reclame toont steevast
de moeder die de kinderen ’s ochtends klaarstoomt om
naar school te vertrekken. Of je merkt het op een ernstiger niveau: in het uitspreken van echtscheidingen en het
toewijzen van het hoederecht, trekken vaders nog al te
vaak aan het kortste eind als de moeder van zijn kinderen van slechte wil is. Co-ouderschap mag dan intussen
de norm zijn, het blijft een fragiele constructie.
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Vibrant Village Activity Gym,
intelligent speeltapijt dat
lang meegaat
Niet weg te denken speeldomein voor
je liggende baby, je baby als kuipertje
tot zijn peuterleeftijd. 17 activiteiten,
met muziek en licht, knisperspulletjes
en heerlijk dik gevulde mat. Tapijt en
speeltjes met contrastrijke kleuren blijven aantrekkelijk gedurende alle leeftijdsontwikkelingen. www.hebeco.be

Tropical

Taf Toys biedt een uitgebreid gamma aan kleurrijke
speeltjes, speciaal ontworpen voor het ontwikkelen
van baby’s vaardigheden. Design, kwaliteit, muziek
en ontwikkeling zijn 4 pilaren waaraan veel aandacht
wordt besteed.
www.taftoys.com

Musical Garden Mobile
Muziekmobiel met 30 minuten klassieke muziek, ideaal voor de ontwikkeling
van de zintuigen, cognitieve vaardigheden en emotionele intelligentie.

th e ma:

Play & kick car toy
Autospeeltje waarbij muziek en lichtjes worden geactiveerd bij
voetcontact. Ideaal voor de matorische ontwikkeling van je baby.

Peek & Play activiteitenboekje
10 activiteiten met lintjes, een spiegeltje, deurtjes
open en dicht, tot een bijtspeeltje aan dit boekje,
langs twee zijden te gebruiken en als rechtopstaand
huisje op te bouwen. www.hebeco.be

Tropical Orchestra Arch
Flexibele speelboog met fascinerende geluidsspeeltjes die
uw baby helpen bij het ontdekken van geluiden.

I Love Big Mat soft colors
Extra grote (150 x 100cm), zacht opgevulde
speelmat met tekst en illustraties die de
ontwikkeling van je baby stimuleren.

Bunny, Birdie en Doggy,
overal-mee-speeltjes
Aantrekkelijke speeltjes voor
baby’s met lichtjes, knispergeluiden, grijplintjes voor
kleine handjes en een haak
zodat je ze overal mee kan
nemen. www.hebeco.be
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Developmental cube
Zachte speelkubus met
verschillende speeltjes en
illustraties die de ontwikkeling
van zintuigen stimuleren.

Beleef geweldige avonturen in deze aantrekkelijke
indianentent met contrasterende kleuren en leuke
afneembare speeltjes (zoals de muzikale olifant
en de mobiel met spiegel).
1 Gym om te liggen en te spelen
2 Tijd om op de buik te spelen
3 Kruiptunnel
4 Als Tipi te gebruiken
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Play Gym & Fun Tepee

Safari Stroller Arch
Plezier voor de baby overal onderweg. Grijp, kijk,
voel en speel met de kleurrijke olifant, aap en giraf.
De 3 vriendjes zijn afneembaar voor
nog meer plezier.

1

4

2
3

5

Leren is
kinderspel!

6

Wieg je baby in slaap met deze Infantino
muziekmobiel. De 4 leuke vriendjes, een
grote bewegende spiegel en
een bijhorend wiegeliedje
laten je baby rustig
in slaap vallen.

Grow-with-me activity gym & shape sorting ball pit

7

Musical Mobile Carousel

8

Spiral Car Seat Activity Toy

Zacht, flexibel en eenvoudig om vast te grijpen.
Stimuleert de zintuigen van je baby. Leuke
kleuren, een houten bijtring en een spiegeltje.

Baby’s vinden dit helemaal te gek!
3 speelposities voor zowel baby’s
als peuters. Bevat een ballenbad om de zintuigen
te stimuleren en zachte dierenvormen om mee te spelen.
Een comfortabele pluchen speelmat, 20 kleurrijke ballen
op te bergen in het hoofd van de schildpad,
de pluchen vos speelt een muziekje.

1. Dierenvriendjes Reuzenrad 2. Bel Beertje bruin 3.
Baby Walker 4. Dierenknuffelboekje 5. Spetterpret
Pinguin 6. Toet Toet Politieauto 7. Zing & Leer Xylofoon
8. Koetje Boe Bal 9. Ontdek & Leer Kubus.

9
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Les
Jolis
Trop
Beaux
Nieuwe collectie!

Een leuk familieportret van de
beschermende, klungelige bruine
beer, de kleine, zachte witte beer,
het gevoelig klein muisje en het
ondeugdend konijn. Een leuke
bende vrienden die leven in
een ludieke wereld vol kleur
en fantasie in en rond
het huis.

1

PlanToys®

2

4

Een bedrijf met een hart voor
kinderen wereldwijd

3

Educatief speelgoed en steeds opnieuw innoveren om de
verbeelding van kinderen aan te spreken. Als speelgoedproducent van de hoogste kwaliteit en veiligheidsstandaarden
wordt PlanToys® gewaardeerd voor zijn magische creaties die
zowel het spelen als het leren aanmoedigen en dit op een
milieuvriendelijke manier.
www.plantoys.com

Bijtring
met sleutels
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Zachte, hippe
tinten voor deze
rustgevende
houten mobiel

Inventieve, eenvoudig
klepperende speelgoedauto

5

1. Knuffel Konijn, 31 cm 2. Knuffel
Muis, 30 cm 3. Knuffeldoek Konijn, 31
cm 4. Knuffeldoek Bruine Beer, 27 cm
5. Muzikale Muis, 24 cm 6. Muzikale
Bruine Beer, 30 cm 7. Kettingen
voor fopspeen Muis en Kleine Beer
8. Rugzakje Kleine Beer, 25x30 cm

7

8

6
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splash&fun
SWIM APPAREL

1

2

Duurzaam
Zweeds design

3

ACCESSOIRES

Kids Concept creëert een veilige, harmonische en speelse omgeving voor
de baby- en kinderkamer. Met Kids Concept heb je meteen een complete
reeks functionele en veilige producten die je makkelijk op elkaar kan
afstemmen. Liefde voor kinderen en hun ouders is het uitgangspunt.
Duurzame, tijdloze en veilige producten ontwikkelen, en dat voor
generaties lang. www.kidsconcept.se

1. Rammelaar mammoet Neo. 0+
2. Plushen rammelaars, knuffeldoeken,
bijtringen in vrolijke dierfiguren. 0+
3. Schommelvos Edvin. 18m+
4. Poef egel Edvin, 32,50 cm
5. Vormsorteerder Neo. 12m+
6. Kralenkader Neo. 12m+
7. Hamerbank Neo. 12m+
8. Familie mammoeten Neo. 12m+

4

BEACH PONCHO

5

6

• Trendy zwemkleding met ingebouwde
100 % waterdichte luier;

7

8

• UV5O + bescherming op zwemkleding,
hoedjes, t-shirts, ponchos en handdoeken;
• Zonnebrillen met 100 % UVA en UVB bescherming.
Kan met en zonder band gedragen worden;
• Vlug drogende buigzame beach sandals met
uitneembare zool.
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playful

&

SAFE

curious

it
keep

S afe & S ecure

S afe & S ecure

Maak je huis
babyproof
B

ij het samenstellen van jullie babylijst, krijg je voldoende uitleg over veiligheid. Je kiest een autostoeltje dat aan de hoogste veiligheidsnormen voldoet, het bedje wordt met zorg en in overeenstemming
met de veiligheidsvoorschriften aangekleed. Je bent wellicht ook al naar een kinderdagverblijf geweest om de
sfeer op te snuiven en te zien hoe het daar met de veiligheid gesteld is. Nu is de beurt aan jullie eigen huis om te
checken of het babyproof is. Het is belangrijk telkens dat
stapje dat je baby in zijn ontwikkeling maakt, voor te zijn.
We overlopen hier de belangrijkste producten die je nodig
zal hebben om van jullie huis een veilige thuishaven voor
je baby en peuter te maken.
Een veiligheidshekje is onmisbaar zodra je baby gaat
kruipen. Met zulk een hekje sluit je gevaarlijke doorgangen, zoals de trap of een haardvuur af. Bovendien belet
het temperamentvolle huisdieren te dicht bij je baby te
komen. Veiligheidshekjes bestaan er in diverse maten. Je
kan ze met verschillende ophangsystemen bevestigen.
Tafels en laden, rekken of sideboards, het zijn dikwijls
oorden van kwetsuren voor kleine kruipertjes die zich
proberen op te richten. Scherpe hoeken en de volledige
boorden kan je best afschermen met hoekbeschermers
of een volledige rubberen rand.

Lascal Kiddy Guard Avant
Het makkelijk te monteren trap- en
deurhekje dat minimale ruimte in
beslag neemt, het verdwijnt wanneer
het niet in gebruik is. Voorzien van
een waarschuwingssignaal wanneer
het scherm opengaat. Openingen tot
120 cm. Verkrijgbaar in wit en zwart.
www.hebeco.be

Beveilig stopcontacten waar je kind bij zou kunnen, deze
die lager geplaatst zijn dan 150 cm. Ook de snoeren van
electrische toestellen zijn erg aantrekkelijk voor je kind,
dus ook uit zijn grijpbereik te houden. Het fornuis kan
je best afschermen met een rekje om kleine handjes
weg te houden bij hete pannen of het fornuis zelf.
Fornuis-, ovendeur-, hifi- en stopcontactafschermingen zijn verkrijgbaar in elke
Babyworld speciaalzaak.

Hoekbeschermers
Ideaal voor meubelhoeken
uit hout of glas.
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Fornuishekje Design Line
Combineert funktionaliteit en design
in een moderne keuken. Lengte tussen
57 en 90 cm. Gemakkelijke montage
zonder schroeven. Alle onderdelen
kunnen in de vaatwas.
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Sleep ’n Keep
Vanaf zo’n 18 maand is je peuter geneigd veel
te bewegen in bed. Om te voorkomen dat
hij/zij uit bed valt, kan je best zo’n extra hoog
bedrek aanschaffen. Het past op matrassen
van 13 tot 30 cm dik. Eenvoudige montage
en voor bedden zonder omranding montage
met een gordelsysteem. Inclusief een transporttas, want ook makkelijk mee op reis.

Deuren beveilig je met klemmen, strips of blokken
om kleine vingertjes te beschermen. Voor vensters, laden
en balkons af te sluiten hebben we speciale kindersloten die door een volwassene gemakkelijk te openen zijn
maar niet door kinderhandjes.
Een must is ook een luchtbevochtiger in huis om de
lucht zuiver en bacteriën weg te houden. De slijmvliezen
van een baby zijn immers nog niet voldoende ontwikkeld
om zich hiertegen te beschermen.
In de babykamer zet je het bedje niet te dicht bij de verwarming of bij gordijnen waaraan je baby zich zou kunnen
optrekken. Je vermijdt best speeltjes en zeker deze met
koordjes in bed. Voor jullie gemoedsrust en voor baby’s
veilige nachtrust is een babyfoon zeker geen luxe om je
baby of peuter in de gaten te houden. Over babyfoons is
er heel wat te vertellen, er bestaan allerlei modellen met
functionaliteiten waarop je best let om dit af te stemmen
op jullie behoeften en levenswijze. Een apart artikel is
gewijd aan babyfoons op pagina 160 van deze magalogus.
Een toestel met ademhalingsregistratie kan je aanbrengen aan de luier van je baby. Je wordt verwittigd via
een geluidsalarm of een sein op je smartphone wordt in
gang gezet zodra er geen ademhalingsbeweging geregistreerd wordt.

Luchtbevochtiger van Beurer
Luchtbevochtigermet capaciteit van
2 l, fijne verneveling met echografie.
Nachtmodus met extra stille werking.
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Deurslot
Voor dubbele deuren, met
of zonder tussenstuk.

1

2

Alecto baby, specialist in
electronische babyproducten

Babyfoon met camera en
4,3” kleurenscherm

5-in-1 Babyvoeding steamer / blender
BFP-88

DVM-200

3

Digitale babyfoon met projector
en groot bereik
DBX-62

4

Babyfoon met camera, 3,5” touchscreen
en projector

Baby- en peuterweegschaal

Bad- en kamerthermometer

BC-10

BC-11

DVM-750

1. Veiligheidshek je hearth gate (Flex xl)

3. klemhek je aVantgarde

Dit XL veiligheidshekje bestaat uit een deurpaneel en verschillende flexibele
panelen die eindeloos kunnen worden gevarieerd. Handig voor het afschermen
van een haardvuur, kachel, open schuifraam of andere brede openingen. Voor
openingen van 90 tot 278 cm (deur + 2x 33cm + 2x 72cm).

Hout/metalen deurhekje met klemsysteem, inclusief 2 verlengstukken. Voor
deuropeningen van 71,3 tot 77,6cm (zonder verlengstukken) en tot 91,1cm
(met 2 verlengstukken). Uitbreidbaar tot 117,1cm met extra verlengstukken.
Hoogte: 73cm. Kan langs beide zijden worden geopend. Gemakkelijk met één
hand te openen.

2. klemhek je Premier

4. schroeFhek je guard me

Het hekje dat zonder schroeven tussen alle deuren en trapleuningen van
73,50 tot 119,30 cm past. Standaard tot 80 cm. Verlengstukken apart aan te
schaffen. Met ingebouwd mechanisme dat verkeerde opbouw uitsluit.

Schroefhekje met inklapbaar harmonicasysteem voor minimale zichtbaarheid.
Ideaal voor het afschermen van trap- of deuropeningen. Het hekje is in lengte
verstelbaar en kan zowelboven- als onderaan de trap gebruikt worden. Voor
openingen van 55 tot 113,5 cm.
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Eco DECT babyfoon met display

LED nachtlampje, hond

DBX-88 ECO

Innocent Dog

Als je in verwachting bent komt er van alles op je af. Naast het heugelijke
nieuws heb je ook ineens allerlei spullen nodig. Je kan wel wat hulp gebruiken.
Bij Alecto baby maken we sinds 1973 producten waar jonge ouders op
kunnen vertrouwen. Die ondersteunen en helpen bij het verzorgen van je
kleintje. Zodat je ook tijd hebt om te genieten. Ontdek al onze producten op
www.alectobaby.be.

DVM-750

Kies met een gerust hart
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Wegwijs in het
groot aanbod aan
babyfoons

Babyfoon SCD565
Alle mogelijke hoedanigheden die moderne technologie kan bieden: kristalhelder geluid, 100 %
privéverbinding, terugspreekfunctie, op afstand
activeerbare slaapliedjes en nachtlampje, kamertemperatuuraanduiding en -alarm en een bereik
van 330 m. Er bovenop Smart ECO + ECO MAX,
een automatische aanpassing van verbruik en minimalisering van straling. Handig zijn ook de “find”
functie en de instelbare klok voor voedingen.
www.philips.com/avent

Nieuwste evolutie in babyfoons
Deze nieuwe babyfoon is het neusje van de
zalm voor jullie gemoedsrust! Compleet storingsvrij luisteren en kijken naar je baby op
een scherm van maar liefst 11 cm. Infrarood
camera met beeldscherm van 4.3 en
afneembare groothoeklens en inzoomfunctie. Deze babyfoon kan je uitbreiden tot 4
camera’s. Hij heeft een helder beeld, ook in
het donker. Je kan hem instellen op continu
beeld maar ook enkel beeld bij geluid instellen. Real-time geluids- en temperatuurmelding. www.alecto.com

Natuurlijk helpen de medewerkers van onze partnershops
je graag bij je keuze naar de babyfoon die het beste bij jullie
levensstijl, jullie behoeften en voorkeuren past. Hier alvast een
voorsmaakje van enkele criteria waarop je moet letten.

Analoog of digitaal

Een keuze die je zal moeten maken is de keuze tussen
een analoog en een digitaal toestel. Deze laatste werkt
storingsvrij, wat betekent dat je geen interferentie hebt
van andere toestellen in de buurt. Op analoge toestellen
moet je zelf je kanaal instellen. Daardoor heb je kans op
ruis of storingen. Er bestaan wel analoge babyfoons die
meer kanaalcombinaties bieden door middel van digitale
kanaalinstelling.
Dect-toestellen

De bekendste digitale toestellen zijn de DECT-babyfoons.
Ze geven een kraakhelder geluid en zijn 100 % storingsvrij
want deze babyfoons gaan automatisch op zoek naar een
vrij kanaal. Om straling en verbruik van deze babyfoons
te verlagen hebben veel toestellen een Eco-modus, waar-
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door ze uitschakelen wanneer er geen geluid in de kamer
is. De nieuwste technologieën bieden ook stralingsarme
babyfoons op zich.
De te overbruggen afstand

Een ander belangrijk criterium bij de aanschaf van je
babyfoon is de afstand die hij moet overbruggen. Het
gemiddelde bereik van een babyfoon is tussen 50 en 500
meter. Hou er rekening mee dat er een verschil is tussen het bereik in een open veld en binnenshuis. Deuren,
muren en plafonds beperken immers het bereik. Hou er
rekening mee dat op de verpakking het open-veld-bereik
aangegeven wordt.
Babyfoons met camera

Niet alleen overdag krijg je een beeld van je baby in zijn

kamertje te zien, ook ’s nachts zie je wat er gaande is
dankzij een infraroodlens. Dikwijls hebben babyfoons
met camera ook een duo-modus. Naast een gewoon beeldscherm heb je ook de mogelijkheid de babyunit te koppelen aan een app. Zo krijg je je baby ook op je smartphone
of tablet te zien.
Via je smartphone of je tablet

Met de nieuwste generatie babyfoons kan je je baby
wereldwijd horen en zien, waar je ook bent. Het zijn babyfoons die je kan aansluiten op je smartphone of je tablet
via een app. De smartphone/tablet doet dan dienst als
ouderunit. Ze zijn voorzien van een beeldcamera. Opname
van beelden is voor deze modellen geen probleem. Ook
aansluiten op een televisie of een laptop is bij sommige
modellen standaard. Meerdere camera’s aansluiten op één

babyunit zodat je meerdere kindjes in het oog kan houden
of je kind vanuit verschillende posities kan zien, is geen
toekomstdroom meer.
Deze beeldcamera’s hebben meestal ook nachtzicht via
infrarood en worden continu gegenereerd. Daardoor is
er ook een constante straling in de babykamer. Enkele
merken hebben met deze reden nog een alternatief op de
markt gebracht: door de beelden via het elektriciteitsnetwerk naar de modem te sturen, is er geen actieve straling.
De modem stuurt het signaal dan verder naar de app van
de ouders. Ook zonder internet kan je deze babyfoons
gebruiken, dan er wordt een Direct Wifi-netwerk gemaakt
tussen de camera en de smartphone. De camera wordt
dan in no-time met de app geconnecteerd.
Bij onze Babyworld winkels vind je vast wat je zoekt!
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Babyfoon SCD580
Deze babyfoon biedt nog een ietsje meer dan de
SCD565: de slaapliedjes en het nachtlampje zijn
instelbaar op afstand met een timer via een MP3
Plug, bovendien beschikt deze babyfoon over een
instelbare sterrenhemelprojectie met timer. De luchtvochtigheid wordt aangeduid en geeft een geluids
alarm, bij de nachtmodus kan je de lichtsterkte en het
geluidsvolume regelen. Als je baby huilt krijg je een
trilalarm en de SCD580 beschikt over een oplaad
station. www.philips.com/avent

EXTRA FUNCTIES
Afhankelijk van merk en model:
• Een nachtlichtje en/of muziekje stelt je baby gerust. Via een timer, via geluid
in de kamer of via een app kan je het in- en uitschakelen.
• Temperatuurweergave op het display van de ouderunit. Sommige toestellen
waarschuwen als het te warm of te koud is in de babykamer.
• Terugspreekfunctie om je kind gerust te stellen, interessant als je kind al wat
groter is.
• Melding dat de ouderunit buiten bereik staat of dat de batterij bijna leeg is.
• Visuele melding of een trilalarm als je baby geluid maakt zodat je niet schrikt
midden in de nacht.
• Beweegbare camera van op afstand instelbaar, zoomfunctie van de camera.
• Instelbare klok op de ouderunit, interessant voor voeding.
• Bewegingsmonitor die de ademhaling registreert, de veiligheid tegen
wiegedood.
• Extra camera verkrijgbaar, ideaal als je meedere kamers in het oog wil
houden.
• Met meerdere gebruikers dezelfde babyunit bekijken, dit is meestal standaard op de apps voor smartphone babyphones.
• Fotocamera, dit wordt in de meeste camera’s geïntegreerd, ook door de
meeste apps aangeboden.
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Digitale videobabyfoon SCD625
Privé, veilig en continu in contact met je baby. Dat is wat deze nieuwste technologie garandeert. Je hoort en ziet je baby met perfecte geluidskwaliteit
en op een kristalhelder 2,7 inch LCD-scherm, zowel overdag als ’s nachts. De
SCD 625 heeft een bereik tot 300 m, een gebruiksduur van niet minder dan
12 uur, een terugspreekfunctie en geruststellende slaapliedjes. LED-lampjes
geven aan wanneer het apparaat is gekoppeld en ontvangst heeft. De energiebesparende ECO-modus toont bovendien een verbindingsindicatie.
www.philips.com/avent
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altijd in contact
met je baby
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Sweet Dreams CoolMist
Een gezonde slaapomgeving voor je kind
creëer je met deze luchtbevochtiger die
tevens dienst doet als beeldprojector. Je
kan er ook de tabletten van Vicks, de zgn.
Vapo Pads in gebruiken om aangename en
gezonde geuren zoals menthol, rosemarijn
of lavendel te verspreiden.
www.mamelou.be

Al klaar voor
de zomer?!
Snuza Pico

Respisense Ditto & Snuza Hero MD

Snuza® PICO is een op de luier te bevestigen monitor en maakt
verbinding met je smartphone. Indien er geen ademhalings
bewegingen geregistreerd worden vibreert het toestel na 15
seconden om je baby te stimuleren. Wanneer er geen reactie
komt zal na 5 seconden een alarm in werking treden. Ook kan
je op je smartphone de frequentie van de abdominale bewe
gingen, de lichaamstemperatuur en ligpositie van je baby
bekijken en is er een valdetectie. Snuza® PICO is volledig
draadloos en oplaadbaar. www.unicell.be

De Respisense Ditto en de Snuza Hero trillen wanneer er geen ademhalingsbewegingen geregistreerd worden. Indien de beweging niet wordt hervat door de trilstimulatie wordt een geluidsalarm in
gang gezet. Respisense en Snuza zijn beiden verderlicht en voorzien van batterijen. Snuza Hero MD
is medisch goedgekeurd. www.unicell.be

Idol Eyes Baby Wrapz
Zonnebrilletjes met verwisselbare pootjes, 2
hoofdbandjes en 2 zachte siliconen oorsteuntjes.
Door middel van een uniek kliksysteem kun je de
verschillende systemen makkelijk aanbrengen
zodat het zonnebrilletje altijd op maat kan ingesteld worden. Dit systeem is uniek in de wereld !
Idol Eyes gebruikt alleen de allerbeste slagvaste
polycarbonaat lenzen met 100% UV bescherming tegen UVA en UVB stralen. www.unicell.be

Em’s For Bubs,
oorbescherming voor de kleinsten
Ademhalingsapparaatje
Bij zware ademhaling kan
een Vicks apparaatje wonderen doen want het maakt de
luchtwegen vrij.
www.mamelou.be
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Babyfriend
Babyfriend is een elektronisch apparaatje dat
met ultrasone trillingen de muggen weert, zelfs
wanneer de ramen open staan. Babyfriend
bevat geen chemische stoffen en is dus bijzonder geschikt voor de kinderkamer, met geïntegreerd nachtlampje. www.escos.be

Kermissen, vuurwerk, voetbalmatchen, speeltuinen, optredens, druk verkeer, het geluid van
grasmaaiers,… Allemaal gelegenheden om even
stil te staan bij de bescherming van het gehoor
van je kleine spruit dat kostbaar maar ook erg
kwetsbaar is. Door de verstelbare hoofdband
van de Em’s For Bubs, blijven ze op hun plaats
en is er geen druk op de kwetsbare fontanel.
Kindjes vanaf 18 maanden kunnen overschakelen
naar de ‘Em’s For Kids’. www.unicell.be
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Nachtlichtjes Egmont Toys
Met deze nachtlichtjes van
Egmont Toys gaat een sprookjeswereld open. In het donkel verspreiden ze een zacht,
diffuus licht. Aan of uit, deze
nachtlichtjes blijven stuk voor
stuk een mooi object.
www.egmonttoys.com

SLAAPTRAINERS

NACHTLAMPJES
Dutch Design

STERRENPROJECTOR

MUZIEK KNUFFELS
Nachtlampjes Happy, Pixie en Sweety

SPEENKNUFFELS

3 energiebesparende ledlichtjes met voldoende autonomie
en zachte lichtverspreiding om je kindje gerust te stellen
gedurende de hele nacht. Met Pixie en Happy kunnen ze
zich ook in het donker verplaatsen. De sterkte van het
Pixie lampje kan geregeld worden voor het lezen
van een boekje. www.beaba.com

Pabobo Aqua Projector
Een knuffelzachte projector met zachte
rustgevende natuurgeluiden (ruisen van de
zee) en bewegende onderwaterbeelden.
Je kan het gebruik van de projector afstemmen op de situatie, is je baby al dan niet rustig of onrustig? Zo helpt de Aqua projector
om je baby rustig te worden indien nodig en
zachtjes in slaap te vallen. Eveneens mogelijkheid om de Aqua projector automatisch
te laten starten wanneer je baby huilt.
www.mercatortrading.be

Nachtlichtje Little Lovely Company
Eenhoorn, magisch LED nachtlichtje met zachte
gloed. Automatische uitschakeling na 15 minuutjes.
www.littlelovelycompany.nl
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ZAZU is een Nederlands merk. Wij ontwerpen producten
waarmee we kinderen helpen langer te slapen. Een beetje
meer slaap is al een boel meer plezier, ook voor de ouders!

Meer informatie op zazu-kids.nl

Better sleep for kids
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Every Stage autostoel van Joie,
omzeggens vier stoelen in één!
Want deze stoel groeit mee vanaf de
geboorte om je baby achterwaarts te vervoeren, daarna hecht je hem vast met de
Isofix haken om je peuter voorwaarts te
installeren in je wagen en tot slot doet deze
autostoel dienst als booster voor je kleuter
met gebruikmaking van Isosafe connectors.
De stoel is verstelbaar in 6 standen en de
hoofdsteun groeit mee in 10 posities. Zelfs
de body van deze Every Stage is aanpasbaar voor een perfecte pasvorm op elke
leeftijd. www.joiebaby.com

De juiste
autostoel kopen
Een kwestie van veiligheid voor je baby
Ouders die regelmatig met hun kinderen in de wagen onderweg zijn, doen er goed aan een zitje te kopen dat afgestemd
is op het specifiek gewicht of de leeftijd van hun kind. Deze
zitjes hebben namelijk een hoog comfortgehalte. Voor grootouders, die hun kleinkinderen maar enkele kilometers van
tot thuis tot bij mama en papa vervoeren bijvoorbeeld, kan
een meegroeiend autozitje best handig zijn.

J

e kind vervoeren in een goedgekeurd, aan zijn
lichaamsbouw aangepast, autostoeltje in de
wagen is niet alleen een kwestie van comfort en
veiligheid. Het is ook verplicht tot je kind de lengte van
1,35 m heeft. Er bestaan hoofdzakelijk twee soorten van
autostoelen: deze die met je kind meegroeien en deze
die specifiek voor één leeftijdsgroep gemaakt zijn.
Waarop moet je letten bij de aankoop?

Het zitje moet gehomologeerd zijn en dus voldoen
aan de norm. Of dit het geval is, kan je nagaan op het
oranje of rode label onderaan het zitje. Goedgekeurde
autstoeltjes hebben de code UN ECE R44 (03 of 04) of
UN R129 (i-Size-norm). Bij UN ECE R44 is het gewicht
van je kind de norm die je moet aanhouden bij je keuze.
Samen met het gewicht wordt ook een indicatie van de
leeftijd gegeven.
De i-Size-norm, die de nieuwste Europese wetgeving
vertegenwoordigt, bepaalt deze indeling niet in verhouding tot het gewicht, maar wel tot de lengte van je kind.
Dat maakt het eenvoudiger.

Babystoeltjes worden in achterwaartse richting geïnstalleerd in de wagen; je kind zit dus met de rug naar
de rijrichting. Deze positie biedt meer steun aan het
hoofd en de nek van je kind dan met de rijrichting mee,
vooral bij frontale botsing. Het kindje zelf wordt in het
autostoeltje vastgeklikt met riempjes. Deze babystoeltjes kunnen zowel achteraan als vooraan in de wagen
geplaatst worden. Bij een plaatsing vooraan moet je
erop toezien dat de airbag gedesactiveerd is. Meer en
meer terrein krijgt de Isofix-basis voor het vastzetten
van de babystoeltjes zelf: ze worden dan op een Isofixbasis gemonteerd, ideaal voor snelle en veilige bevestiging want je neemt dit genre stoeltje overal mee. De basis
blijft dan permanent in de wagen. Babystoeltjes kun je in
meerdere standen positioneren, in een zit- en slaapstand.
Daarom kan je er al vanaf dag één gebruik van maken.

Je kan de kinderbeveiligingssystemen of autozitje onderverdelen in drie grote categorieën:

• Babystoeltjes (groep 0+)
• Peuterstoeltjes (groep 1)
• Kinderstoeltjes (groep 2-3)

FamilyFix basis met Isofix-haken voor
muurvaste installatie in de wagen, ideaal voor
snelle en veilige bevestiging. www.maxi-cosi.be
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Kinderstoeltjes zijn de laatste categorie kinderbeveiligingssystemen vooraleer je kind met enkel de veiligheidsgordel vervoerd mag worden. Ze moeten gebruikt worden als je kind minstens 1m35 groot is. In deze stoeltjes
wordt je kind rechtstreeks met de veiligheidsgordel van
de wagen vastgezet. Je kind zit hoger, dan past de gordel
beter. Dikwijls hebben kinderstoeltjes ook nog de zogenaamde “sidewings” die nog betere bescherming van het
hoofd bieden bij zijdelingse aanrijdingen.

VEELGESTELDE VRAGEN
Hoe weet ik dat mijn kind toe is aan de
volgende categorie van zitje?
Het is beter wat langer in een autozitje
te blijven van een lagere klasse dan te
snel over te gaan naar een hogere leeftijdsklasse. Uit een babyzitje is je peuter
gegroeid wanneer zijn hoofdje boven de
schaal van het autozitje uitkomt en er niet
meer volledig door beschermd wordt. Als
de schouders van je kind boven de gordels
van een peuterstoel uitkomen, is het tijd
voor een kinderstoel.

Autostoel die meegroeit, Chicco
Youniverse Fix. www.chicco.be

i-SIZE
i-Size is de meest recente en dus strengste en veiligste norm inzake
autostoeltjes. Deze norm geldt naast de reeds langer bestaande
norm R44/03 of 04.
Bij i-Size zijn deze punten vernieuwend:
• De indeling gebeurt op basis van de lengte van je kind, is dus
gemakkelijker.
• Maximumgewicht voor stoel en kind samen is 33 kg.
• i-Size wordt altijd gebruikt in combinatie met Isofix, waarbij je kind
niet met de autogordel vastgezet wordt, maar met riempjes of
met een vangtafeltje. Dit is een veiligere en meer controleerbare
installatie in de auto dan deze met de autogordel.
• Bij i-Size moet je kind achterwaarts vervoerd worden tot hij/zij
15 maanden oud is.
• In deze norm is bij de verplichte tests een botsing van opzij opgenomen. In de regelgeving R44 wordt enkel frontaal getest.
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Peuterstoeltjes zijn er in drie vormen, deze die enkel in
de rijrichting kunnen gebruikt worden, stoeltjes die enkel
tegen de rijrichting gebruikt kunnen worden en de evolutieve peuterstoeltjes. Deze laatste twee krijgen steeds
meer bijval. Dit is een prima evolutie wat de veiligheid
betreft want het is aangewezen je kind zo lang mogelijk
met de rug in de rijrichting te vervoeren. De spieren van
het hoofd en de nek zijn in het begin nog niet voldoende
ontwikkeld om de kracht van een frontale botsing op te
vangen. Deze autstoeltjes worden met de autogordel vastgezet in de wagen of met het bevestigingssysteem Isofix,
dat aan populariteit wint. Dit internationaal systeem is
al in de meeste wagens standaard geïnstalleerd. Het zijn
twee haken tussen de rugleuning en de zitting van de achterbank die zijn verankerd in de carrosserie. De voordelen
van Isofix zijn dat de montage van het autostoeltje eenvoudiger is en dat de de kans op foute installatie verkleind
wordt.

i-Size
67cm-105cm
/ ≤ 18,5 kg

E4
E4-129R-000001

NR.263443
De nieuwe Europese
wetgeving, de
i-Size-norm, bepaalt
de indeling volgens de
lengte van je kind.

Waarop let ik wanneer ik een autostoeltje koop?
Het zitje moet bij je baby, zijn lengte of
gewicht passen, maar ook moet hij handig
zijn voor jou en goed in je wagen passen.
Heb je meer dan één wagen en is het de
bedoeling om het zitje te verplaatsen, let er
dan op dat de autostoel in alle wagens past.
• De riempjes binnen een autostoel moet
je makkelijk kunnen openen, sluiten en
verstellen, want dit zul je geregeld moeten doen.
• Controleer ook of je gemakkelijk bij de
autogordelklemmen en -geleiders kan
komen.
• De autogordel moet lang genoeg zijn
zodat de sluiting van de gordel niet op of
tegen het frame van het autozitje komt.
• Er mag geen speling tussen het autostoeltje en de bank van de wagen zijn.
• Probeer het heupdeel van de gordel zo
strak mogelijk aan te spannen.
Kan ik een tweedehandse autostoel
kopen in alle vertrouwen?
In de eerste plaats moet de autostoel voldoen aan de huidige wetgeving. De normen zijn nog steeds R44-03, R44-04 of
R129. Eén van deze codes moet duidelijk
op het autostoeltje voorkomen. Een degelijk autostoeltje is heel erg belangrijk want
je kindje is een kwetsbare passagier bij een
eventuele aanrijding. Bij een tweedehandsautostoeltje moet je zeker weten of het
zitje nog intact is en nooit een botsing te
verduren heeft gehad. Belangrijk is dat de
gebruiksaanwijzing bij je autostoeltje zit.
Kies steeds voor een product waarvan je
weet dat het 100 % in orde is.

chicco Seat Up 012
Fantastische reisgenoot voor je kind in alle veiligheid
van 0 tot 7 jaar. Te installeren met Isofix verankering of
met de driepuntsgordel van de wagen. De rugleuning
kan je in niet minder dan 4 posities kantelen voor een
maximaal comfort. www.chicco.be

Chicco YOUniverse Fix, de veiligste
bondgenoot op reis gedurende 10 jaar
Ontworpen voor gebruik van 1 tot 10 jaar. Kan
in alle wagens geïnstalleerd worden, met of
zonder Isofix. www.chicco.be
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i-Size Naissance - 83 cm
(≈15 mois | 13 kg)
Veiligheid en comfort voor pasgeboren baby’s tot 15 maanden. Dit
stoeltje beschermt en is verstelbaar
naarmate je kind groeit en ontwikkelt tot een lengte van 83 cm. Je kan
zelfs de ligpositie voor vlak liggen
nog aanpassen dankzij een gepatenteerde technologie. In sommige
auto’s bereik je nog een betere ligpositie voor je baby door het baby-autostoeltje met de BABY-SAFE i-SIZE
FLEX BASE te gebruiken.

Dualfix ¡ -SIZE

i-Size Geboorte – 105 cm
(≈ 4 jaar | 18 kg)
Het meest flexibele zitje voor je baby
tot peuterleeftijd: van de geboorte tot
wel 4 jaar oud (105 cm). Dualfix is zowel
in voorwaartse als in achterwaartse rijrichting te gebruiken. Het zitje is 360°
draaibaar, dus ook zijwaarts naar de
autodeur. Dat betekent dat je je baby
er makkelijk kan in- en uitnemen. Later
zal hij zelf met gemak in- en uit de auto
stappen.

Top bescherming
van baby tot peuter

Trifix2 ¡ -size

i-Size 76 – 105 cm (15 maand – 4 jaar)
Speciaal ontworpen voor kinderen
met een lengte van 76 tot 105 cm
(15 maanden tot 4 jaar). Eenvoudig
en veilig te installeren met de geïntegreerde ISOFIX-aansluitingen
en Top Tether. De geïntegreerde
SICT inside, het antikantelsysteem,
de V-vormige hoofdsteun, diepe,
beschermende zijsteunen, dit alles
voor de allerbeste bescherming van
je kind.

ADVANSAFIX III SICT

GROUPE 1/2/3
(9 maand - 12 jr | 9 kg - 36 kg)
Voor je kind tot 18 kg gebruik je deze
autostoel met de vijfpuntsgordel. Is je
kind groter en wordt de autogordel
van de wagen gebruikt, dan biedt
de SecureGuard een vierde contactpunt waarmee de heupgordel in de
juiste positie wordt gehouden, ook
extra veiligheid. De ingebouwde
botsbeschermer aan de zijkant – de
SICT - die enkel aan de zijkant dichts
bij de deur wordt gebruikt. Meerdere
groeiende standen voor comfort op
elke leeftijd.
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Kidfix II XP SICT

GROUPE 2/3 (4 jaar - 12 jaar | 15 kg - 36 kg)
Veiligheid, comfort en absoluut vertrouwen voor grote kinderen. KIDFIX II XP SICT
is een kinderstoel met rugleuning die aan
hogere eisen voldoet dan voorgeschreven.
De XP-PAD biedt een unieke veiligheid
voor grote kinderen bij frontale botsingen. De SecureGuard technologie (licentie
in behandeling) garandeert een perfecte
positie van de veiligheidsgordel. De hoogwaardige bescherming tegen zijdelingse
botsingen laat ook nog voldoende ruimte
voor de andere passagiers om comfortabel te zitten. Deze flexibele stoel biedt het
hoogste veiligheidsniveau van 4 tot 12 jaar
ongeveer.

Kidfix II XP

GROUPE 2/3
(4 ans - 12 ans | 15 kg - 36 kg)
XP-PAD, het uniek systeem tegen frontale botsbescherming, samen met de
SECURE-GUARD-technologie die zorgt
voor de optimale positie van de gordel,
staan garant voor de hoogste veiligheid
van 4 tot 12 jaar. De Sict-uitvoering van
de KIDFIX II XP heeft bovendien een
extra botsbescherming aan de hoofdbeschermende, meegroeiende cocon.

AxissFix AIr, de eerste autostoel met geïntegreerde airbags
Deze stoel is net zo gestroomlijnd en gebruiksvriendelijk als de andere
i-Size autostoelen van Maxi-Cosi. De onzichtbare bescherming maakt het
verschil in voorwaarts gerichte autostoelen: zodra het nodig is, bieden de
geïntegreerde airbags onovertroffen veiligheid. Deze autostoel combineert i-Size veiligheid met 360° rotatie voor optimaal gebruiksgemak. De
AxissFix Air is geschikt voor achterwaarts reizen tot 87 cm (ca. 2 jaar) en
voorwaarts vervoer tot 105 cm (4 jaar). www.maxi-cosi.com
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BABY-SAFE ¡ -SIZE

2wayFamily

Vanaf de geboorte tot ca. 4 jaar
achterwaarts vervoeren voor
de beste bescherming

Dankzij het handige click & go
systeem zet je het autostoeltje
moeiteloos in één oogwenk vast.
www.maxi-cosi.com/2wayfamily

RECARO KINDERAUTOSTOELEN
Definitely the best choice

www.recaro-cs.com

Guardia
Groep 0+ / I · 0 -13 kg
tot 15 maanden

Zero.1 Elite
Groep 0+ / I · tot 105 cm
tot 4,5 jaar

Zero.1 i-Size
Groep 0+ / I · tot 105 cm
tot 4,5 jaar

Optiafix
Groep I · 9 -18 kg
van 9 maanden to 4,5 jaar

Young Sport HERO
Groep I - III · 0 -36 kg
van 9 maanden tot 12 jaar

Monza Nova IS
Groep I - III · 0 -36 kg
van 9 maanden tot 12 jaar

Monza Nova 2 / Seatfix
Groep II - III · 15 -36 kg
van 3 tot 12 jaar

Monza Nova Evo / Seatfix
Groep II - III · 15 -36 kg
van 3 tot 12 jaar

Dakar
Sand

Power
Berry

Xenon
Blue

Racing
Red

Carbon
Black

Aluminium
Grey

Performance
Black
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Benbat Oly Active Car Mirror
Op vakantie met Oly de elektronische autospiegel. Entertaint en
kalmeert de baby onderweg, en laat de ouders focussen op de
weg. Oly is hét onmisbare reisgezelschap dankzij zijn knipperende ogen, lichteffecten, glimlach en rustgevende geluiden. Zijn
brede en holle hoekspiegel helpt om je baby te bekijken vanuit
alle hoeken. Oly bezit een handige afstandsbediening en is eenvoudig te monteren. www.mercatortrading.be

Accessoires
voor onderweg

Hoezen voor onderweg
Fun*das bcn, specialist in hoezen op maat met stijlvolle prints en ontwerpen voor kinderwagens en
autostoeltjes. Hoge kwaliteit in katoen uit Spanje,
één van de kwaliteitsnormen van dit jong merk
uit Barcelona in home en fashion accessoires voor
happy baby’s. www.fundasbcn.com

Veiligheid en
gebruiksgemak
in beweging!
Maximale bescherming dankzij de i-Size-norm, de meest
veeleisende norm in termen van veiligheid.
2 posities: tegen de rijrichting (vanaf de geboorte tot 105 cm)
of met de rijrichting mee (vanaf 16 maanden tot 4 jaar).
Draait 360°, hij draait rond om baby makkelijker in de wagen
te kunnen installeren.
Ultra comfortabel, kantelbaar op 4 posities, met super comfort verkleinkussen voor pasgeborenen.
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Najell
In de eerste maanden is het belangrijk je kindje te
dragen me de beentjes gespreid, het bekken gekanteld en de knietjes hoger dan je de billetjes. De Najell
babydrager zorgt voor de juiste ergonomische positie
voor je kindje, maar zorgt ook voor de beste gewichtsverdeling voor jou, door het gebruik van een heupsteun/zitje vanaf 6 maanden. www.najell.com

Nap Up
De band van dit inventief hulpmiddel, Nap Up kan
naar beneden gehaald worden wanneer je kind
in slaap valt, dat verhindert dat zijn hoofdje voorwaarts valt. De Nap Up wordt eenvoudig aangebracht in elke autostoel. www.unicell.be
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Spooky

about friends

TROLLEY

MINI WASHBAG

TROLLEY

MINI WASHBAG

MINI BACKPACK

MINI NECK POUCH

MINI BACKPACK

MINI NECK POUCH

MEDIUM BACKPACK

SCHOOL PENCIL CASE

SCHOOL PENCIL CASE BIG

MEDIUM BACKPACK

SCHOOL PENCIL CASE

BIG BACKPACK

DRINKING BOTTLE

BIG BACKPACK

SCHOOL PENCIL CASE BIG

DRINKING BOTTLE

SCHOOL SPORTSBAG

LUNCH BOX

SCHOOL SPORTSBAG

LUNCH BOX

TROLLEY

MINI WASHBAG

TROLLEY

MINI WASHBAG

MINI BACKPACK

MINI NECK POUCH

MINI BACKPACK

MINI NECK POUCH

MEDIUM BACKPACK

SCHOOL PENCIL CASE

SCHOOL PENCIL CASE BIG

MEDIUM BACKPACK

SCHOOL PENCIL CASE

BIG BACKPACK

DRINKING BOTTLE

BIG BACKPACK

SCHOOL PENCIL CASE BIG

DRINKING BOTTLE

SCHOOL SPORTSBAG

LUNCH BOX

SCHOOL SPORTSBAG

LUNCH BOX
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Op eerste logement,
en slapen in je
eigen bedje

instant travel cot
Het AeroMoov instant reisbed,
in 2 seconden klaar om in te slapen of spelen!
Dit reisbed zet je op en vouw je op in slechts enkele seconden. Het is sterk
en veilig maar tegelijk ook superlicht, en je neemt het overal mee naartoe.
Waar je ook heen gaat, in het reisbedje kan je kleintje veilig spelen of een
heerlijk dutje doen.

Babybed Babyworld
Standaard Babyworld reisbed in grey
melange met kruipluik en wieltjes in een
mooie, afwasbare kwaliteit. Met matrasje
en compact geleverd in een draagtas.
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air layer

air wrapper

De Air Layer zorgt ervoor dat je
kindje niet gaat zweten in de buggy,
maxi-cosi of autostoel. Het inlegje
houdt je baby fris en droog zodat
uitstapjes en reizen tijdens warm
weer zorgeloos verlopen.

Een zacht wikkeldeken dat je kindje tijdens
winterse uitjes lekker warm houdt. Warm,
maar niet té warm, want dit wikkeldeken is
uitgerust met een Air Layer. De 3D-structuur
aan het ruggedeelte voert de warme lucht af
en zorgt voor een constante luchtcirculatie.
Beschikbaar in small (tot 72 cm) en large (72
tot 90 cm) voor autostoel en buggy.

Kinderwagens zijn er in allerlei vormen en soorten, van
hip tot design, in alle kleuren en kleurcombinaties tot
meer basic kleuren. De juiste keuze maken die het beste
bij jullie behoeften en wensen past, doe je niet over één
nacht ijs. We ronselden enkele getuigenissen bij kopers
van kinderwagens. Hun criteria inspireren jullie beslist!
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Kies de gepaste
kinderwagen

Eva over ...
Joolz Geo2
“Praktisch rijden? Ja hoor! Op straat, het
voetpad op en af, in het park of het bos,
over zand- of grindpaden, ... de wagen is
en blijft stabiel; de kleine zwenkwieltjes
vooraan zorgen ervoor dat ik in het grootwarenhuis overal snel bij kan. De wieltjes
kunnen ook vastgezet worden, dat doen we
als we op uitstap gaan. Wat ik erg belangrijk vind: ook al laad ik de boodschappenmand overvol, de wagen blijft rechtop. Ik
hoef niet te vrezen dat hij zal klikken.”

TIP
Bij de Babyworld partner
winkels kan je terecht voor
professionele uitleg en een
demo. Je kan de beschikbare
wagen ook zelf eens uitpro
beren in de winkel. De verkoopsteams van Babyworld
stellen het echt op prijs je
wegwijs te maken in het
walhalla van kinderwagens.
Ze kennen het assortiment
door en door!

Marieke over ...
Bugaboo Donkey²
“Dankzij mijn Donkey² ben ik
nog altijd super mobiel met mijn
3 kinderen, waarvan 2 onder de
drie jaar. Ik was echt verbaasd
hoe smal hij is want hij gaat door
alle deuren. Het allerliefste is
mijn zoon met zijn zusje hand in
hand te zien zitten.”
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Saskia over ...
Thule Urban Glide 2
“Wij zijn echte stadsmensen en kennen de stad als geen ander. De tramsporen, de kasseien, nog
niet te spreken over de stoepen die verraderlijk hoog kunnen zijn. Soms maak ik me de bedenking
dat de stad een echte jungle is waar je je een weg door moet zien te vinden. Ben ik dan blij dat we
gekozen hebben voor onze Urban Glide 2. Hij is stoer en kan alle terreinen aan. Toch is hij heel
compact op te vouwen, erg licht en hoef ik dus geen bodybuilding te doen om hem in de koffer van
mijn kleine stadswagen te leggen. Willen we een dagje naar zee, ook dat is meegenomen want met
grote wielen en het vastzetbaar voorwiel blijft het leuk rijden, zelfs op het strand.”
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Tony over...
Britax B-Lite
“Wij wonen in het centrum van Antwerpen, het is een heuse
sport om obstakels op het voetpad te ontwijken. Ik wou absoluut een tweede wagentje dat we ook vanaf de geboorte kunnen
gebruiken want we nemen vaak de tram, met dit wagentje lukt
dat best. Het is niet zwaar en het opvouwsysteem is kinderspel,
ook voor Sofie. Een toertje in ’t stad doet ons allemaal goed. En
zelfs shoppen lukt. Terwijl onze dochter slaapt, kunnen wij hebbedingetjes voor haar kopen. In de grote boodschappenmand
kunnen we alles makkelijk kwijt. Zelfs een autostoeltje kan erop
en weg is de familie. ”

Ellen over ...
Red Castle Evolutwin
“Ik ben zwanger, ja van een tweeling”, lacht
Ellen. “We hebben deze kinderwagen gekozen,
niet alleen voor de kleur maar we moeten meer
dan één kindje vervoeren hé. Twee reismanden en later twee zitjes voor onze tweeling. Er
is ook een meerijplankje geïntegreerd, voor
onze oudste. Misschien een detail maar het
doorkijkgaatje in de kap vind ik top.”

pegperego.com

Team. Want het leven zit vol verrassingen.
Karen over ...
Britax Holiday
“Zoveel ruimte is er niet in ons appartement, dit kinderwagentje is klein op
te vouwen. Bovendien is hij licht zodat
ik makkelijk overal bij kan en hem snel
en met één hand kan opplooien, handig
voor het duwen op het knopje van de lift.
Dat zijn dingen waaraan je niet onmiddellijk denkt in de winkel maar die wel
van pas komen. Als mijn dochtertje liever even zelf stapt, ja dan draag ik het
wagentje met de lange draagriem aan
mijn schouder, toch een gemak hoor.”

Het ouderschap is een ongelofelijk avontuur. Het is ook erg onvoorspelbaar, zeker wanneer je gezin uitbreidt.
Bereid je voor en geniet zonder je levensstijl of -kwaliteit te beperken: Team biedt ruimte voor twee. Het nieuwe
modulair systeem van Peg Perego, geïnspireerd op de Italiaanse flair, elegantie en vriendschap, is van bij het begin
geschikt voor jouw gezin. Team weerspiegelt de meest verfijnde Italiaanse knowhow in elk detail en helpt je meer
tijd door te brengen met degenen die je het liefste ziet. Laat je elke dag verrassen door het leven!

Italy. A taste for life.

Ontdek Modular Team en de mogelijkheden.
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Ontdek
de Thule
Sleek
Het Zweeds merk Thule, lanceert een compleet nieuwe
kinderwagen met 4 wielen;
de Thule Sleek. Het resultaat
is een stijlvolle kinderwagen
die zich probleemloos aanpast
aan de veranderende noden
van moderne ouders. Bovendien blinkt de Thule Sleek uit
in comfort voor kind en ouder.
Kortom de ideale urban explorer om fantastische tijden met
je gezin te beleven.

Bij het ontwerpen van de Thule Sleek, heeft Thule naast een
karakteristiek Scandinavisch design, vorm gegeven aan wat
ouders vandaag echt belangrijk vinden.
Makkelijk in gebruik
Een kinderwagen moet in eerste instantie gewoon goed rijden: het lichtgewicht chassis, de compacte afmetingen & de
grote geveerde wielen maken dit tot een vanzelfsprekendheid. De Thule Sleek is daarnaast ook compact & eenvoudig
opvouwbaar.
Aanpasbaar aan je gezinstoestand
Er komt een neefje logeren, je verwacht een tweede kindje,
of je nieuwe partner heeft ook een jong zoontje? De Thule
Sleek past zich in een handomdraai aan deze nieuwe situatie
aan. Een derde kindje kan zelfs mee met de glider board!
Comfort
Dankzij de aparte zitting & draagwieg kan je optimaal van de
voordelen van beide genieten. Bovendien kan je de wieg &
zitting combineren, zonder te moeten inboeten aan bagageruimte. Deze bagageruimte is daarenboven zeer ruim, discreet afsluitbaar & steeds makkelijk bereikbaar.
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Wie voor de Thule Sleek kiest, neemt dus geen genoegen met minder.
De Thule Sleek is het toonbeeld van stijl, veelzijdigheid & comfort.
Thule Sleek is verkrijgbaar in vijf kleuren – Grey Melange, Midnight
Black, Shadow Grey, Navy Blue, and Energy Red – en heeft een scala
aan bijpassende accessoires om eindeloos mee te combineren.
Thule Sleek is verkrijgbaar vanaf juni 2018.
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de nieuwe

Joolz Hub

nieuw

Joolz
kinderwagens

stads | compact | gemak

Joolz Hub

Joolz Day 2

+

join the
urban beauty

a pushchair
like no other

Joolz Geo2

for every family
adventure

nieuw

stads
compact
gemak
+

stijl
comfort
gemak

verkrijgbaar vanaf mei 2018

bekijk ons complete assortiment op joolz.com

all-terrain
praktisch
mono & duo

EASYLIFE ELITE
www.recaro-cs.com

Comfortabel, licht, innovatief

· Makkelijk met één hand te besturen
· Eenvoudig in- en uit te klappen
· Klein opvouwbaar
· Lichtgewicht
· Verstelbare rugleuning
· 5-puntsgordel veiligheidstuigje
· Vering op alle wielen
· Te gebruiken vanaf 6 maanden tot circa 3,5 jaar
· Verkrijgbaar in 7 trendy kleuren

CITYLIFE
www.recaro-cs.com

Flexibel, compact, licht

· Een complete kinderwagen, standaard
geleverd met regenbekleding, cupholder
en bumperbar
· Eenvoudig in gebruik, licht, makkelijk en
klein opvouwbaar
· Strak design en trendy kleuren
· Reiswieg verkrijgbaar
· Te gebruiken met de meeste 0+
autostoeltjes

bugaboo fox
have it all

met de bugaboo fox
kun je ‘YES!’ blijven zeggen
op alles wat je graag doet

ergonomisch
ontworpen
stoel en wieg

superlicht onderstel,
eenvoudig op te tillen
en te dragen?
say ‘YES!’

superlicht
onderstel

hoge
stoel
extra grote
opbergmand

een onderstel
dat compact is
in te klappen
tot een formaat
dat altijd past?
say ‘YES!’

vering van het
middenscharnier
voor een soepele rit

bezoek bugaboo.com/fox voor meer informatie

TOMORROW'S STROLLER TODAY

Het kinderzitje van de volgende
generatie.

· Revolutie in mobiliteit: autostoel en buggy in één

· Europees goedgekeurd als autostoel en buggy

· Intuïtief in gebruik

· Voldoet aan de strengste veiligheidsnormen

· Verkrijgbaar in 8 trendy kleuren

· Gecertificeerd voor gebruik in het vliegtuig

Kleuren beschikbaar:

op WIT of ZWART frame

Night.
www.simpleparenting.co

babyzen.com

zwart

Love.
rood

Storm.
grijs

Dune.
beige

Sky.

turquoise

Fresh.
green

Cherry.
burgundy

Marine.
navy

NIEUW

Samen nieuwe
terreinen verkennen

Comfortabel
samen op pad
Met de veelzijdige Adorra

Met de all-terrain Nova

Verander elke toekomstige
stap in een avontuur met de
handsfree opvouwbare Nova.

Te gebruiken vanaf de geboorte
in combinatie met een Maxi-Cosi® baby
autostoeltje of Oria reiswieg.

www.maxi-cosi.com/nova

www.maxi-cosi.com/adorra

On the Go

degelijke
eenvoud

Voor actieve
gezinnen onderweg

Buggy Xano van Babyworld
Xano van Babyworld is meer dan een standaard buggy met zijn
trendy stofje en lederlook details. Handig is dat je de rugleuning in
de stand zet die je kind op dat moment wenst. In horizontale stand
kan je met adaptors voor Maxi Cosi eenvoudig en in alle veiligheid
een autzitje opzetten. Een beugel en voetensteuntje, altijd comfortabel voor grotere kinderen. Een groot kijkluik in de kap, handige
wieltjes, een grote boodschappenmand... Xano is je ideale partner in
de stad want is een lichtgewicht dat met zijn kleine wieltjes en veilige
gordel de jungle van de stad makkelijk trotseert.

Thule Urban Glide 2

Een kinderwagen voor alle terreinen met een strak, lichtgewicht
ontwerp, waardoor hij perfect is voor een stadsavontuur of
voor een wandeling op uw favoriete route.
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Hip Hop Tech
Compact opvouwchassis
en ultramodern design,
met oog voor details.

MUTSY simple human magic
Als je een kindje verwacht, ga je een onvergetelijke tijd tegemoet. Een tijd vol liefde en magische momenten, maar ook
een tijd van zoeken naar een nieuw evenwicht. Al sinds 1937 helpt Mutsy ouders hierbij. Dit willen we bereiken door
comfortabele en betrouwbare kinderwagens te maken die je mobiliteit vergroten en zo het leven als kersverse papa en
mama vergemakkelijken.

Kinderwagens
van Bébécar
Eerbetoon aan elegantie en klasse. Glamoureuze kinderwagens met
nadruk op functionaliteit en veiligheid. Stuk voor stuk uitgekiende hoedanigheden die traditie met hedendaagse technologie verbinden: kassieke spaakwielen met kogellagers, chassis in chroom, comfortabele
draagwiegen en omkeerbare zitje, handgrepen die in de hoogte versteld kunnen worden. Dit alles maakt van deze kinderwagens onvergetelijke items. Voor een compleet reissysteem is het Bébécar Easymaxi baby
autostoel beschikbaar, het past op de chassis zonder gebruik te moeten
maken van adaptors. www.bebecar.com

i2

EVO

NEXO

De i2 is Mutsy’s luxe kinderwagen: comfortabel om te gebruiken en om mee
te wandelen, zowel voor jou als voor
je kleintje. De i2 kan gebruikt worden
met de reiswieg, omkeerbaar wandelwagenzitje, verschillende autostoeltjes
en tal van handige accessoires. De rugen beensteun van het i2-zitje zijn volledig verstelbaar tot een ideale, ergonomische slaappositie. Zo wordt het
ruggetje van de kleine passagier optimaal beschermd.

Populair bij vele ouders wereldwijd: de
Mutsy Evo. Een praktische en volledig
uitgeruste kinderwagen voor een mooie
prijs. De Evo kan gebruikt worden met
de reiswieg, omkeerbaar wandelwagenzitje, verschillende autostoeltjes en een
handige accessoires. Deze combi-wagen
heeft een stoere look en is dankzij zijn
lage gewicht gemakkelijk te dragen.
Daarnaast kan het geheel compact samengevouwen worden en makkelijk
overal mee naartoe!

Dit kleine broertje van de i2 is een praktische, luxe buggy met een stevige rugleuning en verstelbare rug- en been steun. De Nexo is handig in gebruik en in
een handomdraai in te klappen tot een
zeer compact pakket. Indien gewenst
kan er een autostoeltje op het frame geplaatst worden. Kortom: De Nexo biedt
het comfort dat je gewend bent van een
Mutsy-kinderwagen, maar de compactheid en handigheid van een buggy. Ook
ideaal voor vakanties en dagjes op pad!

De Black Special Edition
van IP-op Classic XL
Stylo Class
De klassieker onder de kinderwagens, met zachte vering en
mogelijke vergrendeling van
de voorwielen.

Elegantie gekoppeld
aan de vereisten van een
moderne samenleving.

Meer informatie over de Mutsy-collectie is te vinden op www.mutsy.com
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Alles in
één, in alle
veiligheid

De Orange is op alles voorbereid en combineert stijl met ultieme flexibiliteit en bruikbaarheid. De ruime zitmodule en het
vijfpuntsharnas bieden comfort en veiligheid in gelijke mate en met onze bekende verhogers is meer interactie mogelijk
in de achterwaartse plaatsing. Bovendien kan de kinderwagen worden gebruikt als hoge kinderstoel in voorwaartse
positie. Onze kinderwagens kunnen vrijstaan wanneer ze zijn ingeklapt, zelfs met een zitmodule er nog aan bevestigd, en
de vier wielen kunnen worden verwijderd voor eenvoudig transport en opslag.

Vrijstaand opgevouwen Ruime reiswieg. Geschikt om
met zitting
kindje in te slapen te leggen.

Chicco Trio StyleGo i-Size is de ideale oplossing
voor het vervoer van je kind vanaf de geboorte tot
3 jaar, in alle veiligheid.

Autostoel
compatibiliteit

Met de unieke verhogers kunt u meer- Converteerd naar dubbel
dere dubbele configuraties creëren met unieke ‘cinema’ mode

Geschikt vanaf de geboorte tot 25kg | Geïntegreerde ride-on-board | Kan worden omgevormd van een enkele naar een duo-kinderwagen | reiswieg, regenhoes, zitverhogers en autostoel adapters inbegrepen | Vrijstaand wanneer ingeklapt | Grote mand
met 64 liter inhoud kan gemakkelijk tot 10kg dragen | Achter- of voorwaarts geplaatste zitmodule | Unieke ‘Cinema’ positie
in dubbele mode

De draagmand/het autozitje biedt je baby een comfortabele cocon zodra hij de materniteit verlaat.
De autostoel Oasys i-Size (40-78 cm) en zijn basis worden op een veilige en eenvoudige manier in de auto
geplaatst tegen de rijrichting in, voor een maximale
bescherming.
De wandelwagen is zeer wendbaar dankzij zijn wielen
met kogellagers. Hij is slechts 50 cm breed waardoor hij
overal langs kan. Praktisch en eenvoudig op te plooien
met slechts 1 hand.
Alle noodzakelijke accessoires zijn inbegrepen, voor
wandelingen tijdens alle seizoenen (voetenzak, verzorgingstas, regenbekleding, ...).
De autostoel en draagmand zijn met één klik op de
structuur vast te maken en ervan los te klikken, voor een
eenvoudige installatie in de wagen.

Een iconisch design is meer dan enkel looks. De focus wordt eveneens gelegd op details,
de fijnste materialen en nog belangrijker, gevoelens. Voor 2018 heeft Peach een ware facelift
ondergaan sinds zijn bestaan. Enkel 3 componenten zijn behouden wat ervoor heeft gezorgd dat
het compleet nieuw design de stijl en functionaliteit naar nieuwe hoogtes heeft gebracht.

www.chicco.be

Compact,
vrijstaand
inklapbaar

Optionele reiswieg,
geschikt om kindje
in te laten slapen

zitje naar ouders of
wereld toe gericht met
3 posities

Kan worden omgevormd tot
een dubbele kinderwagen met
optionele adapters

autostoel
compatibiliteit

Geschikt vanaf geboorte (met reiswieg) tot 25kg | Kan met een upgrade worden veranderd van een enkele in een dubbele wandelwagen voor een tweede kind | Gesp voor bediening met één
hand | Handgreep en beugel van kunstleer | Inclusief verhogingsadapters en regenhoes | Gewicht (lichtst draagbaar) 8,4kg | Vergrendelbare zwenkwielen voor | Uniek systeem (pop-up)
voor het met één hand verwijderen van zitmodule en reiswieg | Grote boodschappenmand van 34 liter voor maximaal 5kg

Ontdek meer online: www.icandyworld.com
204

Let’s go
for a ride

Stylish de stad in?
Fashionable flaneren?
Van buggy’s tot muggennetten, over regenschermen naar luiertassen en
zelfs kleine rugzakjes. In
Elodie Details vind je de
ideale partner-in-crime
voor modebewuste én
praktische accessoires.
www.babymatters.com

On the Go
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Elodie Details

chicco Ohlalà, verbazend licht
en ongelooflijk praktisch
Weegt slechts 3,8 kg. Je kan
hem met één vinger oplichten.
Gemakkelijk te hanteren voor
ouders, comfortabel en cosy
voor baby’s. Gehomologeerd
vanaf de geboorte. Regen
bekleding inbegrepen.
Veiligheidsboog en
5 puntsgordel met
schouderriemen.
www.chicco.be

Simba van koelstra
Een dagje erop uit met je kind is een makkie voor
jou en je kind met deze comfortabele Simba T4
buggy van Koelstra: een lichtgewicht van 7,2 kg,
dus makkelijk mee te nemen. De rugleuning is
verstelbaar in 5 standen en ook de beensteun is
verstelbaar. Je kindje heeft alle comfort, zowel liggend als zittend. De veiligheid is gegarandeerd,
ook bij hoge stoepranden, want de 5-punts- veiligheidsgordel zorgt ervoor dat je kindje altijd veilig
blijft liggen of zitten. www.hebeco.be

Thule Yepp Nexxt Maxi
Lichtgewicht en veilig fietszitje, montage op de bagagedrager, eigentijds ontwerp en groot comfort voor
je kind. www.thule.com

Thule Chariot Cross
De allround trailer, jogger en wandelwagen
voor comfort en flexibiliteit. Voor gezinnen
met een actieve levensstijl. Beschikbaar
voor 1 of 2 kinderen. www.thule.com
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chicco Liteway3
Comfortabele, wendbare en lichte buggy, ideaal vanaf
de geboorte tot 22 kg. De XXL uitklapbare kap biedt
maximale bescherming tegen de zon voor je baby.
Gehomologeerd vanaf de geboorte. Gewatteerde
veiligheidsboog en 5 puntsgordel. Regenbekleding
inbegrepen. www.chicco.be

Lascal Buggy Board Maxi + Saddle
Meerijplankje + zitje voor stressvrije momenten bij een
uitstap voor mama’s met een wandelwagen én een kindje
aan de hand.Je kan de Saddle ook neerklappen zodat je
kind kan kiezen tussen rechtstaan of zitten. Geschikt van 2
tot 6 jaar. www.hebeco.be
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Deze Mesh variant biedt de beste
ventilatie. www.babybjorn.eu

Je baby altijd
dichtbij
Onze Babyworld groep telt onder haar partners ook een
gecertificeerd draagconsulente. Jo-Ann Vandermeiren is niet
alleen zaakvoerster van de babywinkel Bollebuik in Mariakerke
(Gent) maar ook gediplomeerd draagconsulente.

H

aar kennis op het vlak van draagsystemen willen
we graag delen met jou. Bij onze vragen kregen
we to-the-point antwoorden uit eerste hand, zeer
zeker interessant als je een draagsysteem wil aanschaffen.
Waarom zou je eigenlijk investeren in de aankoop
van een draagdoek of draagzak?

Onderschat vooral het praktische nut van een draagdoek
of draagzak niet, je hebt immers altijd je handen vrij. Het
is ook gewoon gezellig, even knuffelen met je baby. Zowel
bij je dagelijkse klusjes in huis als bij een uitstap naar het
bos, strand of drukkere omgevingen zoals de winkel of het
pretpark kan het handig zijn je
baby dicht bij je te dragen op je
buik, heup of rug.
Veel jonge ouders herkennen
ook het urenlang rondlopen
met een baby die alleen maar
gewiegd wil worden. Vanuit
het oogpunt van je baby is dat
niet eens zo gek. Hij of zij werd
immers maandenlang gewiegd
in mama’s buik. In de draagdoek of draagzak dicht tegen
je aan zal je baby vaak rustig
worden. Hij krijgt immers je
geur, hartslag en lichaamswarmte mee en wordt continu
gewiegd door jouw bewegingen. Voor je eigen lichaam is de belasting ook minder
groot omdat het gewicht door het draagsysteem verdeeld
wordt over je ganse lichaam.
Bovendien zorgt het lekker dicht bij mama of papa zijn
voor emotionele stabiliteit en een veiligheidsgevoel. Je
kindje maakt de dagelijkse activiteiten van dichtbij mee,
hij krijgt heel wat prikkels maar het verwerken ervan gaat
makkelijker dicht bij de verzorger.

Aan welke criteria moet een goeie babydrager of
draagdoek voldoen?

Een goede draagzak of draagdoek plaatst je kindje in een
natuurlijke houding. De rug, nek en het hoofdje van je
baby worden optimaal en in de natuurlijke bolling ondersteund. Kies bij voorkeur voor een draagsysteem waarbij de beentjes gespreid zitten, het bekken gekanteld en
de knietjes hoger dan de billen zodat je de zogenaamde
M-houding bekomt. De voorkeur gaat ernaar uit je kindje
steeds met zijn gezichtje naar je toe te dragen. Draag je
baby steeds rechtop in de drager, de zogenaamde wieghouding of banaanhouding wordt niet meer aangeraden.

Beentjes gespreid,
bekken gekanteld en
de knietjes hoger
dan de billen...
de zogenaamde
M-houding

208

Wanneer je baby groter en
nieuwsgieriger wordt zal
hij meer willen zien. Dat
kan veilig en ergonomisch
vanop jouw heup of rug.
Kies je ervoor je kindje
met zijn rugje tegen jou
aan te dragen?

Let er dan op dat je baby niet
teveel prikkels binnen krijgt
door de tijd met het gezicht
naar voor te beperken. Zorg er
ook voor dat hij in deze houding niet in slaap valt. Let er
op, ook wanneer je het kindje
met het gezicht naar voor
draagt, dat de beentjes voldoende ondersteund worden.
Vanaf welke leeftijd kan je starten met een babydrager of draagdoek ?

Het dragen van je baby kan in principe vanaf dag 1, ook
als pas bevallen mama. Je was er immers al aan gewend je
baby te dragen in je baarmoeder. Draag het kindje in het
begin steeds op je buik en met het gezicht naar je toe. Laat

bij voorkeur de beentjes uit de doek of draagzak zodat de onderbeentjes vrij kunnen bewegen.
Neem als moeder zeker ook de tijd om voldoende uit te rusten
en aan te sterken. Je voelt zelf als beste aan of je je fit genoeg
voelt om je kindje te dragen of niet. Bouw langzaam op, zeker
wanneer je een keizersnede hebt gehad. Je kan ook je kindje in het
draagsysteem stoppen, zelfs huid op huid, en samen uitrusten in
de zetel. Ook de partner of iemand anders uit de omgeving kan het
kindje natuurlijk dragen als de mama nog niet kan of wil.
Welke draagsystemen bestaan er eigenlijk?

Er bestaan draagdoeken die moeten geknoopt worden en voorgevormde systemen. Binnen de knoopdoeken heb je de keuze tussen rekbare en geweven varianten. Een geweven draagdoek vereist
een andere knooptechniek en biedt meer verschillende knoopwijzen zodat je meer kan afwisselen en de doek vaak langer kan
gebruiken.
Naast draagdoeken bestaan er ook verschillende voorgevormde
draagsystemen of draagzakken. Zij verschillen in pasvorm, in de
manier waarop de drager omgedaan wordt, in aantal verschillende draagposities en in afmetingen. Zo zal je de ene draagzak al
vroeger kunnen gebruiken dan de andere, en is een ander systeem
dan weer geschikter om te gebruiken tot je kindje ouder is.

TIP
Het dragen van je baby in een
draagdoek helpt de pijn te verzachten bij reflux. Veel baby’s met
reflux hebben de neiging zich te
overstrekken. Dit overstrekken
verergert de reflux. Daarom is het
belangrijk je baby zoveel mogelijk
in een “ronde” houding te leggen.
Zijn rugje, billetjes en beentjes
rond en de schouders naar voren,
is de ideale houding in een draagdoek. Zo kan je baby zich niet
makkelijk overstrekken.

Waarop moet ik letten bij mijn baby in zijn drager?

Draag je kindje ook op “kusjeshoogte”: met zijn hoofdje op die
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Baby Carrier One Greige

Zijn er ook beperkingen aan het dragen van een
baby in een draagsysteem?

Een pasgeboren baby kan je eigenlijk niet teveel dragen. Hij heeft heel veel behoefte aan jouw nabijheid en
gedragen worden. Je hoeft echt niet bang te zijn dat je
baby dan niet meer in zijn eigen bedje wil slapen, je kan
je baby niet verwennen gedurende de eerste maanden. Je
zal trouwens merken dat door veel te dragen jij en je kind
elkaars behoeften en signalen op een natuurlijke wijze
gaan begrijpen en dat je kleine uitdrukkingen snel aan een
behoefte kan linken.
Een peuter vindt het fijn om nog even gedragen te
worden. Vooral als hij overprikkeld is, zal hij dicht bij jou
rust vinden.
Dus kan een babydrager altijd en overal gedragen
worden?

Een draagdoek of draagzak is geen veilig vervoermiddel
op de fiets of in de auto. Kies steeds voor een aangepast
en veilig zitje wanneer je je in het verkeer begeeft met je
kindje. Ook sporten of koken met je baby in een draagsysteem tegen je aan is niet aangewezen. Dit houdt teveel risico’s op letsels in voor je baby. Voorkom ook oververhitting
voor je baby in een draagdoek. Naast de extra laag van de
draagdoek of draagzak voelt je kindje ook jouw lichaamswarmte. Gebruik je gezond verstand en kleed je baby niet
de warm.
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hoogte waarop je een kusje bovenop het hoofdje kunt
geven zonder daarvoor moeite te moeten doen. Span de
draagdoek of draagzak steeds voldoende aan om voldoende ondersteuning te verzekeren.

DO’S & DON’TS
• Een draagdoek of -zak is niet aangewezen
in de auto of op de fiets. Daarvoor zijn er
veel stevigere alternatieven op de markt.
• Doe ook geen draagdoek of -zak om tijdens het sporten of het koken. Dit houdt
teveel risico’s op letsels in voor je baby.
• Voorkom oververhitting voor je baby in
een draagdoek- of zak. Naast het laagje
stof om je baby heen, krijgt hij ook de
warmte van jouw lichaam. Kleed je kind
niet te dik en gebruik de draagdoek niet
onder een dikke jas.

Ergobaby Aura Wrap
Deze rekbare draagdoek is ultralicht
en zeer ademend. Ideaal voor de
eerste periode na de geboorte, dan
is je baby nog klein en licht.
www.babymatters.com

En wat met de belasting van degene die het
draagsysteem gebruikt? Wordt dat op termijn niet
te lastig?

Je baby dragen is een natuurlijke work-out . Je kindje
wordt natuurlijk groter en zwaarder, en door regelmatig te
dragen zet je onbewust verschillende spieren in je lichaam
aan het werk. Trouwens, je pakt je kindje ook regelmatig
op zonder draagsysteem en ondersteunt dan hetzelfde
gewicht.
Kan iedereen een draagsysteem gebruiken?

Er zijn zo veel verschillende systemen op de markt dat er
altijd wel een oplossing is die bij jullie past. Een draagzak
heeft eigenlijk net als een broek een echte pasvorm. Het is
dus best een draagzak eerst eens te passen voor je er eentje aankoopt.

Jo-Ann Vandermeiren
Gediplomeerd draagconsulente
en zaakvoerster van babywinkel
Bollebuik
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Je kindje dicht bij jou dragen is niet alleen leuk, het is ook enorm praktisch. Naar de
winkel gaan, het openbaar vervoer nemen of zorgen dat je je handen vrij hebt voor je
andere kindjes. Babylonia heeft verschillende draagdoeken in verschillende lengtes en
motieven. Er is dus een geschikte doek of drager voor iedereen! Ontdek ze allemaal op
www.babylonia.eu.
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De BabyBjörn
draagzak One
vernieuwd!

BabyBjörn is een
Zweeds familie
bedrijf opgericht in
1961 door Björn en
Lillemor Jakobson.
Al meer dan 50 jaar
zorgzaam voor kinderen èn ouders.

De vernieuwde draagzak One is individueel nog
beter aan te passen aan je kindje want ieder kind is
anders. Perfekte hoofdsteun voor de allerkleinsten.
Het zitgedeelte heeft 2 hoogtes en kan op de juiste
breedte ingesteld en vastgeklikt worden. Mooie
soepele stoffen die goede steun bieden. De Mesh
variant is ademend in functie van een beste ventilatie. Ergonomisch voor je kleintje.
Een brede heupband en gewatteerde schouderbanden zorgen voor een goede ergonomie voor
de drager.
www.babybjorn.eu

Met een draagzak
van BABYBJÖRN
heb je je baby
veilig dicht bij je
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Beautiful Mom
Borstcompressen
Buiksteungordel
Verzorgingsproducten
Verzorgingstas met luiermatje
Voedings-/zwangerschapskussen
Voedingsbeha
Zwangerschapsbelletje
Zwangerschapsjuwelen
Zwangerschapskledij
Zwangerschapslingerie

Sleeptime
Bed
Bedomrander
Beside bed
Body met korte mouwen
(2 stuks maat 56)
(4 stuks maat 62-68)
Body met lange mouwen
Body zonder mouwen
Commode
Cosy Nest/bedverkleiner
Donsdekentje voor bed
Donsdekentje voor wieg
Donsovertrekje of lakentje
voor bed (2 stuks)
Donsovertrekje of lakentje
voor wieg (2 stuks)
Hoeslakens voor bed (2 stuks)
Hoeslakens voor wieg (2 stuks)
Hoofdkussen (vanaf 12 maand)
Hoofdkussentje
Hoofdkussentje voor afgeplat hoofd
Kamerdecoratie
Kamerthermometer
Kleerhangers
Kleerkast
Matras voor bed
Matras voor wieg
Matrasbeschermers
voor bed (2 stuks)
Matrasbeschermers
voor wieg (2 stuks)
Opbergmanden
Parkwiegbekleding
Pyjama (4 stuks)
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Slaapsteun
Slaapzakje
Tapijt
Wandrekje
Warmtekussentje
Wieg of parkwieg

Soft & Clean
Babyolie
Babyshampoo
Babyweegschaal
Babyzalf
Babyzeep
Badcape (2 stuks)
Badhanddoek (2 stuks)
Badjas
Badje, bademmer
Badmeubel
Badring/badzitje
Badspeeltjes + opbergkit
Badspons/washandje
Badthermometer
Borstel en kam
Hydrofiele doeken
Inbakerdoeken
Kamerthermometer
Koortsthermometer
Krabwantjes
Luierdoeken
Luieremmer + navullingen
Luiers
Luiertafel

Monddoekjes
Nagelschaartje
Neussnuiter
Opbergmandje voor luiers
Reinigingsdoekjes
Shampoohoed
Slofjes
Sokjes
Toiletpotje/opstapje
Verzorgingskussen + hoes (2 stuks)
Verzorgingsset
Vochtige doekjes
Wattenstaafjes

Mealtime
Anti-lekbeker met harde tuit
Anti-lekbeker met zachte tuit
Bestekje
Bewaarpotjes
Bijtring
Blender
Borstcompressen
Borstkolf

TIP
Een geboortelijst samenstellen:
er komt meer bij kijken dan je denkt.
Wil je je lijst bij Babyworld leggen?
Maak dan 3 à 4 maanden voor je
uitgerekende bevallingsdatum
een afspraak bij ons.





Je compleet
geboortelijstje

Doseerdoosjes voor melkpoeder
Druiprekje voor flessen en spenen
Eetset
Eetstoel + verkleinkussen
Ergonomische lepels
Fles- en potjesverwarmer
Flessenborstel
Flessenrekje
Flesspenen
Fopspeen
Fopspeenketting
Fopspeensteriliser
Hoge stoel
Keukenrobot
Oefenkom
Relaxzitje + hoes
Slabbetjes
Sterilisator + tang
Stoomkoker
Thermos

Voedingssjaal
Warmwaterbord
Zuigfles groot (6 stuks)
Zuigfles klein (2 stuks)

Playtime
Activiteitencenter
Babyboekjes
Blokken
Buggyspeeltje
Knuffels
Looptrainer
Muziekmobiel
Opbergmand, -tas voor speelgoed
Parklegger en -omtrek
Puzzel
Rammelaar
Sabbelpopje, -doekje
Schommelstoeltje
Speelgoed
Speelgoed voor in de wagen
Speelgoedboog
Speelpark
Speeltapijt
Stapelkubussen
Speelketting voor buggy
Spiegel
Zonnecrème
Zonnebril
Zwemkledij

Safe & Secure
Ademhalingsmonitor
Antimugapparaat
Babyfoon/-camera
Balkonnet
Bedrail, bedverkleiner
Blokkeersystemen voor
kast, frigo, vensters
Deur-, traphekje
Fornuisbeveiliging
Hifi-beveiliging
Hot ‘n Coldpack
Luchtbevochtiger
Nachtlampje
Stopcontactbeveiliging
Tafelhoekbeschermers

On the Go
Adaptor voor autostoel
Achteruitkijkspiegel
Autostoel + veiligheidsbasis
Bekerhouder voor buggy
Beschermhoes voor autozetel
Buggy
Buik-, rugdrager/draagdoek
Donsdekentje voor kinderwagen
Donsovertrek kinderwagen
Fietskar
Fietsstoeltje
Flesverwarmer voor wagen
Halssteuntje
Hoeslaken kinderwagen
Hoeslaken voor reisbedje
Inlayer voor buggy en autostoel
Kinderwagen
Looptrainer
Matras voor kinderwagen
Matras voor reisbedje
Meerijplankje en -zadel
Parasol
Regenbekleding voor kinderwagen
Reisbedje
Reiskoffer
Toilettas voor op reis
Universeel muggennet
Universele regenbekleding
Verkleinkussen voor autostoeltje
Voetenzak voor buggy
Voetenzak voor autostoel
Wikkeldeken
Zonbescherming voor kinderwagen
Zonnekapje voor autostoel
Zonnescherm voor wagen
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dankzij
babyworld
BEn ik er
helemaal
klaar voor!

Bezoek onze Babyworld Partnershops
www.baby-world.be
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